
     HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

            TỈNH NGHỆ AN 

 

Số:      /TB-HĐND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Nghệ An, ngày     tháng 11 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 11,  

HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

Ngày 27/10/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên 

họp liên tịch để xem xét và thống nhất dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 

11, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (dự kiến diễn trong 2,5 ngày; 

từ ngày 07 - 09/12/2022). Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công chuẩn 

bị các nội dung cụ thể như sau: 

 I. VỀ XÂY DỰNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ 

QUYẾT TRÌNH KỲ HỌP; CÔNG TÁC THẨM TRA 

1. Số lượng báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp: 

- Về số lượng báo cáo trình kỳ họp: 34 báo cáo, trong đó: 

+ Thường trực HĐND tỉnh: 05 báo cáo; 

+ Các Ban HĐND tỉnh: 04 báo cáo; 

+ UBND tỉnh: 20 báo cáo; 

+ Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện 

Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh: mỗi cơ quan 01 báo cáo, 

thông báo. 

- Về số lượng dự thảo nghị quyết trình kỳ họp: 18 dự thảo Nghị quyết, 

trong đó: 

+ UBND tỉnh chuẩn bị và trình 12 dự thảo Nghị quyết; 

+ Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị và trình 06 dự thảo Nghị quyết. 

2. Công tác thẩm tra 

- Thường trực HĐND tỉnh chủ trì thẩm tra 03 báo cáo và 02 tờ trình, dự 

thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp. 

- Các Ban HĐND tỉnh thẩm tra 20 báo cáo, 10 tờ trình, dự thảo nghị quyết 

do UBND tỉnh và các sở, ngành trình kỳ họp. 

(Có Phụ lục Phân công chuẩn bị, thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết 

chi tiết kèm theo) 
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II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 1. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan chuẩn 

bị chu đáo, đảm bảo thời hạn, chất lượng các nội dung được phân công; cử đại 

diện lãnh đạo UBND tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành chủ trì soạn thảo các 

báo cáo, dự thảo Nghị quyết tham dự đầy đủ các cuộc họp thẩm tra của Thường 

trực, các Ban HĐND tỉnh; chỉ đạo gửi các báo cáo, tờ trình, dự thảo các nghị quyết 

về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đúng thời gian quy định; Phân công đại 

diện lãnh đạo UBND tỉnh trình bày tóm tắt các tờ trình, dự thảo nghị quyết do 

UBND tỉnh trình tại kỳ họp (theo Lịch chuẩn bị nội dung kỳ họp gửi kèm Thông 

báo này).  

2. Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh theo phân công của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh chủ động sắp xếp lịch thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo 

nghị quyết, đồng thời thông báo lịch cụ thể về Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh để tham mưu điều hòa chung; gửi kết quả thẩm tra về Thường trực HĐND 

tỉnh, UBND tỉnh đúng thời gian quy định; phối hợp Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh tham mưu Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị các tờ trình, dự thảo 

nghị quyết và báo cáo trình kỳ họp kịp thời, đảm bảo chất lượng. 

        3. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh:  

- Chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có 

liên quan tham mưu xây dựng các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo và chuẩn 

bị các nội dung do Thường trực, các Ban HĐND tỉnh trình kỳ họp . 

- Tham mưu nội dung, chương trình và các văn bản liên quan công tác 

chuẩn bị kỳ họp; đôn đốc, tiếp nhận các hồ sơ, tài liệu phục vụ thẩm tra đảm bảo 

đúng thời hạn; tham mưu, phục vụ công tác thẩm tra của Thường trực, các Ban 

HĐND tỉnh, xây dựng dự thảo các báo cáo thẩm tra đảm bảo chất lượng, đúng 

tiến độ; chuẩn bị đầy đủ các nội dung, điều kiện cần thiết phục vụ tốt công tác 

thẩm tra của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ 

họp. 

4. Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện 

tử tỉnh tổ chức tốt công tác tuyên truyền về kỳ họp; truyền hình trực tiếp các phiên: 

khai mạc; thảo luận tại hội trường; chất vấn; bế mạc kỳ họp. 

III. VỀ SỐ LƯỢNG VÀ THỜI GIAN GỬI TÀI LIỆU KỲ HỌP: 

1. Tất cả các văn bản, tài liệu liên quan đến kỳ họp đề nghị UBND tỉnh và 

các ngành liên quan gửi về Thường trực HĐND tỉnh (qua Văn phòng Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh - số 3, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).  
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2. Các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết gửi để phục vụ công tác thẩm 

tra của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh: mỗi loại 25 bộ giấy và bản điện tử qua 

hệ thống VNPT-ioffice (gửi trước ngày 18/11/2022).  

Lưu ý: các báo cáo, dự thảo Nghị quyết hoàn thiện trước thời gian trên đề 

nghị gửi sớm để phục vụ công tác thẩm tra. 

3. Gửi tài liệu sau thẩm tra đến Thường trực HĐND tỉnh để chỉ đạo chuẩn 

bị phục vụ gửi tài liệu cho đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp (trước ngày 

01/12/2022), cụ thể như sau: 

- Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, báo cáo thẩm tra của Thường trực, các Ban 

HĐND tỉnh và báo cáo tiếp thu, giải trình sau thẩm tra của UBND tỉnh, các sở, 

ngành (đóng xếp thành bộ): 10 bộ giấy và bản điện tử qua hệ thống VNPT-ioffice. 

- Các báo cáo tóm tắt trình bày tại Hội trường và các báo cáo khác: 05 bộ 

giấy và bản điện tử qua hệ thống VNPT-ioffice. 

Lưu ý: các dự thảo nghị quyết phải có chữ ký nháy (vào từng trang và phụ 

lục, biểu mẫu kèm theo) của lãnh đạo các sở, ngành chủ trì tham mưu trình Nghị 

quyết./. 

                                                

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 

- Chủ tịch HĐND tỉnh (để b/c); 

- Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;  

- Các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; 

- Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; 

- TAND, VKSND, Cục THADS tỉnh; VP UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành: KHĐT, TNMT, Tài chính, NNPTNT, 

GTVT, Tư pháp, Nội vụ, VHTT, LĐ-TB&XH, 

GD&ĐT, Thanh tra, Công an tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh; 

- CVP, PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Đài PT-TH tỉnh; Báo Nghệ An; Cổng thông tin 

 điện tử tỉnh Nghệ An; 

- Lãnh đạo và chuyên viên các phòng; 

- Lưu: VT.  

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Nam Đình 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH NGHỆ AN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

PHỤ LỤC  

Các báo cáo, dự thảo nghị quyết dự kiến trình Kỳ họp 11 HĐND tỉnh  

Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022-2026 

 
 

 

I. CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT DỰ KIẾN TRÌNH KỲ HỌP (17 NGHỊ QUYẾT) 

 

TT Tên dự thảo Nghị quyết 

Cơ quan chủ 

trì tham mưu 

xây dựng  

dự thảo 

Dự kiế cơ 

quan chủ trì 

thẩm tra 

1.  
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2023 Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Thường trực 

HĐND tỉnh 
2.  Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023   

3.  
Nghị quyết chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương 

đầu tư các dự án đầu tư công (nếu có) 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Ban Kinh tế - 

Ngân sách 

4.  

Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần 

thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật 

đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An 
Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Ban Kinh tế - 

Ngân sách 

5.  

Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định 

tại Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công 

trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

 

Ban Kinh tế - 

Ngân sách 

6.  

Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, 

dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An (nếu có) 

Sở Nông 

nghiệp và phát 

triển nông 

thôn 

Ban Kinh tế - 

Ngân sách 

7.  

Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án 

phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 

Sở Tài chính 

Ban Kinh tế - 

Ngân sách 

8.  

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách trên 

địa bàn, quyết toán cho ngân sách địa phương năm 

2021 

Ban Kinh tế - 

Ngân sách 

9.  
Nghị quyết quy định cơ chế đặc thù về điều tiết 100% 

nguồn thu tiền sử dụng đất (từ các dự án có thu tiền sử 

dụng đất) cho ngân sách cấp tỉnh để tạo nguồn vốn 

Ban Kinh tế - 

Ngân sách 



5 

 

TT Tên dự thảo Nghị quyết 

Cơ quan chủ 

trì tham mưu 

xây dựng  

dự thảo 

Dự kiế cơ 

quan chủ trì 

thẩm tra 

thực hiện đền bù, GPMB dự án Càng hàng không 

Quốc tế Vinh và đầu tư xây dựng cầu dẫn nối Quốc lộ 

7C với cảng nước sâu Cửa Lò. 

10.  

Nghị quyết về việc bổ sung Điều 6 quy định kèm theo 

Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn 

thu ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chi ngân sách địa 

phương và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa 

ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 – 2025. 

Sở Tài chính 
Ban Kinh tế - 

Ngân sách 

11.  
Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, 

tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2023 
Sở Nội vụ Ban Pháp chế 

12.  
Nghị quyết Quy định một số chính sách bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ 

An giai đoạn 2023 - 2027 

Sở Văn hóa và 

Thể thao 

Ban Văn hoá – 

Xã hội 

13.  

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của 

HĐND tỉnh quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm 

hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ 

An 

Các Ban 

HĐND tỉnh, 

Văn phòng 

Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh 

 

14.  
Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 

tại Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, 

nhiệm kỳ 2021-2026 

15.  
Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của 

Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023 

16.  
Nghị quyết về nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà 

nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

17.  

Nghị quyết về nâng cao hiệu quả việc thực hiện các 

Nghị quyết của của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 

để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An  

18.  
Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc 

chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn 

tỉnh 
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II. CÁC BÁO CÁO, THÔNG BÁO TRÌNH KỲ HỌP (34 BÁO CÁO) 

 

TT Tên Báo cáo/Thông báo 
Cơ quan chủ 

trì tham mưu 

Cơ quan chủ 

trì thẩm tra 

1.  
Báo cáo công tác năm 2022; nhiệm vụ năm 2023 của 

Thường trực HĐND tỉnh. 

Văn phòng 

Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh 

 

2.  
Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ 

họp cuối năm HĐND tỉnh 
 

3.  

Báo cáo tổng hợp kiến nghị sau giám sát của các Đoàn 

giám sát HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND 

tỉnh 

 

4.  

Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh 

về công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An 

 

5.  

Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về 

việc thực hiện các Nghị quyết của của HĐND tỉnh về 

thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định 

của Luật Đất đai để thực hiện các công trình, dự án trên 

địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 – 2021 

 

6.  
Báo cáo công tác năm 2022; nhiệm vụ năm 2023 của 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

Các Ban 

HĐND tỉnh 

 

7.  
Báo cáo công tác năm 2022; nhiệm vụ năm 2023 của 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 
 

8.  
Báo cáo công tác năm 2022; nhiệm vụ năm 2023 của 

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 
 

9.  
Báo cáo công tác năm 2022; nhiệm vụ năm 2023 của 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh 
 

10.  
Báo cáo kết quả kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV 

của Đoàn ĐBQH tỉnh 

Văn phòng 

Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh 

 

11.  

Thông báo về hoạt động năm 2022 của MTTQ Việt 

Nam tỉnh Nghệ An tham gia xây dựng chính quyền, ý 

kiến, kiến nghị của của tri và Nhân dân trong tỉnh; đề 

xuất, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh những vấn đề 

cần thiết  

Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh 

 Nghệ An 

 

12.  
Báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội năm 2022; 

nhiệm vụ năm 2023 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
Thường trực 

HĐND tỉnh 
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TT Tên Báo cáo/Thông báo 
Cơ quan chủ 

trì tham mưu 

Cơ quan chủ 

trì thẩm tra 

13.  
Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế 

hoạch đầu tư công năm 2022; kế hoạch đầu tư công 

năm 2023 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

chủ trì, phân 

công các Ban 

HĐND tỉnh 

thẩm tra theo 

lĩnh vực 
14.  

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của 

UBND tỉnh năm 2022; nhiệm vụ năm 2023 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

15.  
Báo cáo về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử 

tri tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII 

Các Ban 

HĐND tỉnh 

thẩm tra theo 

lĩnh vực, báo 

cáo kết quả về 

Thường trực 

HĐND tỉnh 

16.  
Báo cáo thực hiện Kết luận phiên chất vấn tại kỳ họp 

thứ 07 HĐND tỉnh khóa XVIII 

17.  
Báo cáo về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của 

HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2022 – 2026. 

18.  
Báo cáo về việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát 

của các Đoàn giám sát HĐND, Thường trực HĐND, 

các Ban HĐND tỉnh 

19.  
Báo cáo của UBND tỉnh về công tác thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí năm 2022; nhiệm vụ năm 2023 

Sở Tài chính 

Ban Kinh tế - 

Ngân sách 

20.  

Báo cáo của UBND tỉnh về quyết toán ngân sách năm 

2021; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 

năm 2022; dự toán và phương án phân bổ ngân sách 

năm 2023 

Ban Kinh tế - 

Ngân sách 

21.  Báo cáo về tài chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2022 
Kho bạc Nhà 

nước tỉnh 

Ban Kinh tế - 

Ngân sách 

22.  
Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn 

tỉnh năm 2022; nhiệm vụ năm 2023 

Sở NN và 

PTNT 

Ban Kinh tế - 

Ngân sách 

23.  
Báo cáo của UBND tỉnh về công tác cải cách hành 

chính năm 2021; nhiệm vụ năm 2022 
Sở Nội vụ Ban Pháp chế 

24.  
Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đảm bảo an toàn 

giao thông năm 2022; nhiệm vụ năm 2023 

Sở Giao thông 

vận tải 
Ban Pháp chế 

25.  
Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đấu tranh phòng, 

chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022; nhiệm 

vụ năm 2023 

Công an tỉnh Ban Pháp chế 

26.  
Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả phòng, chống tham 

nhũng năm 2022; nhiệm vụ năm 2023 
Thanh tra tỉnh Ban Pháp chế 
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TT Tên Báo cáo/Thông báo 
Cơ quan chủ 

trì tham mưu 

Cơ quan chủ 

trì thẩm tra 

27.  
Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2022; nhiệm 

vụ năm 2023 

Thanh tra tỉnh Ban Pháp chế 

28.  
Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, 

nhiệm vụ năm 2023 

Sở LĐ-TB và 

XH 

Ban Văn hoá 

– Xã hội 

29.  
Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện chính 

sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn 

tỉnh năm 2022; nhiệm vụ năm 2023 

Ban Văn hoá 

– Xã hội 

30.  
Báo cáo của UBND tỉnh việc thực hiện quyền trẻ em, 

giải quyết các vấn đề về trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 

2022; nhiệm vụ năm 2023. 

Ban Văn hoá 

– Xã hội 

31.  
Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình 

MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 

Ban Dân tộc 

tỉnh 
Ban Dân tộc 

32.  
Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác 

của ngành năm 2022;  nhiệm vụ năm 2023 

Viện Kiểm sát 

nhân dân tỉnh 
Ban Pháp chế 

33.  
Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác của ngành 

năm 2022;  nhiệm vụ năm 2023 

Tòa án nhân 

dân tỉnh 
Ban Pháp chế 

34.  
Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác 

của ngành năm 2022;  nhiệm vụ năm 2023 

Cục Thi hành 

án dân sự tỉnh 
Ban Pháp chế 

                                                                                      

       THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 
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      HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH NGHỆ AN 

 

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

LỊCH 

CHUẨN BỊ NỘI DUNG KỲ HỌP THỨ 11 - HĐND TỈNH 

KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

 

 

TT Nội dung công việc Chủ trì 
Tham mưu,  

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

chậm nhất 

1.  
Gửi Thông báo triệu tập, dự kiến 

nội dung, chương trình kỳ họp   

Thường trực 

HĐND tỉnh 

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND 

tỉnh 

17/11/2022 

 

2.  

Gửi báo cáo, Tờ trình, dự thảo 

Nghị quyết trình kỳ họp phục vụ 

thẩm tra của Thường trực, các 

Ban HĐND tỉnh (25 bộ) 

UBND tỉnh,     

Viện KSND, 

TAND, Cục 

THADS tỉnh 

và các ngành 

liên quan 

Văn phòng UBND 

tỉnh và các ngành liên 

quan 

18/11/2022 

 

3.  
Thẩm tra các báo cáo, Tờ trình, dự 

thảo Nghị quyết trình kỳ họp 

Các Ban 

HĐND tỉnh 

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND 

tỉnh 

Từ 22/11-

28/11/2022 

4.  
Gửi báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri 

đến Thường trực HĐND tỉnh 

Các Tổ đại 

biểu HĐND 

tỉnh 

Các Tổ đại biểu 

HĐND tỉnh 

 

24/11/2022 

 

5.  

Thẩm tra các báo cáo, Tờ trình dự 

thảo Nghị quyết trình kỳ họp; 

Nghe và cho ý kiến về các Tờ 

trình, dự thảo Nghị quyết do 

Thường trực HĐND tỉnh trình kỳ 

họp 

Thường trực 

HĐND tỉnh 

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND 

tỉnh 

25/11/2022 

6.  

Thông báo thời gian, địa điểm, dự 

kiến chương trình kỳ họp trên các 

phương tiện thông tin đại chúng  

Thường trực 

HĐND tỉnh 

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND 

tỉnh  

26/11/2022 

7.  

Thường trực, các Ban HĐND tỉnh 

gửi báo cáo thẩm tra các báo cáo, 

tờ trình, dự thảo Nghị quyết đến 

Thường trực HĐND tỉnh, UBND 

tỉnh 

Thường trực, 

Các Ban 

HĐND tỉnh 

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND 

tỉnh 

28/11/2022 

8.  
Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về công tác chuẩn bị kỳ họp 

Đảng đoàn 

HĐND tỉnh 

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND 

tỉnh 

29/11/2022 

9.  
Gửi báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến 

nghị của cử tri đến UBND tỉnh 

Thường trực 

HĐND tỉnh 

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND 

tỉnh 

 

29/11/2022 
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TT Nội dung công việc Chủ trì 
Tham mưu,  

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

chậm nhất 

10.  

Gửi Báo cáo tiếp thu giải trình ý 

kiến thẩm tra của Thường trực, 

các Ban và dự thảo Nghị quyết sau 

khi thẩm tra đến Thường trực, các 

Ban HĐND tỉnh. 

UBND tỉnh 

và các ngành 

liên quan 

Văn phòng UBND 

tỉnh và các ngành 

liên quan 

01/12/2022 

11.  Họp báo công bố về kỳ họp 
Thường trực 

HĐND tỉnh 

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND 

tỉnh 

02/12/2022 

12.  
Gửi tài liệu kỳ họp đến đại biểu 

HĐND tỉnh 

Thường trực 

HĐND tỉnh 

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND 

tỉnh 

02/12/2022 

13.  

 

Họp rà soát công tác chuẩn bị kỳ 

họp 

 

Thường trực 

HĐND tỉnh 

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND 

tỉnh 

05/12/2022 

14.  Thời gian diễn ra kỳ họp 
Thường trực 

HĐND tỉnh 
Đại biểu HĐND tỉnh 7-9/12/2022 

15.  
Báo cáo kết quả kỳ họp (phục vụ 

đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử 

tri sau kỳ họp) 

Thường trực 

HĐND tỉnh 

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND 

tỉnh 

Sau khi kết 

thúc phiên 

họp cuối 

của kỳ họp 

16.  Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 

Các Tổ 

trưởng Tổ 

đại biểu 

HĐND tỉnh 

Đại biểu HĐND tỉnh 
Từ 12/12-

18/12/2022 

17.  
Hoàn chỉnh, trình ký nghị quyết 

kỳ họp 

Thường trực 

HĐND tỉnh 

Các Ban HĐND tỉnh, 

Tổ thư ký kỳ họp, 

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND 

tỉnh 

   

14/12/2022 

18.  
Gửi báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri 

sau kỳ họp 
 

Các Tổ trưởng Tổ đại 

biểu HĐND tỉnh 
20/12/2022 

 

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 
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