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Số:         /TB-HĐND.TT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghệ An, ngày      tháng 10 năm 2022 

  
 

THÔNG BÁO  

Triệu tập Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề)  

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
 
 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh tại Văn bản số 7417/UBND-KT ngày 27/9/2022 và Văn bản số 

7551/UBND-TH ngày 29/9/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ 

An quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân 

tỉnh khóa XVIII để thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền. 

1. Thời gian và chương trình 

01 buổi, bắt đầu từ 13h30, ngày 12/10/2022 (thứ Tư). 

(Có dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp kèm theo) 

2. Địa điểm: Khách sạn Giao Tế, số 9, đường Hồ Tùng Mậu, thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An. 

3. Tài liệu kỳ họp 

Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu tài liệu Kỳ họp được 

gửi vào hộp thư điện tử và hệ thống Họp HĐND trên Ipad được trang cấp.  

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo đến 

các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII và các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị liên quan trên địa bàn tỉnh được biết để sắp xếp kế hoạch công tác, bố trí thời 

gian tham dự (Thông báo này thay cho Giấy mời dự Kỳ họp)./. 

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

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;  

- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh; 

- CPV, PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Nghệ An, Cổng TTĐT tỉnh; 

Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An;  

- Các phòng thuộc Văn 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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DỰ KIẾN 

CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 9 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) 

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

(Ngày 12 tháng 10 năm 2022) 

 

1. Trù bị kỳ họp: Thông qua dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp.  

2. Khai mạc Kỳ họp (Chào cờ, cử Quốc ca, diễn văn khai mạc).  

3. Công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. 

4. Xem xét, thảo luận và thông qua các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình 

kỳ họp, gồm: 

4.1. Nghe đại diện lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tóm tắt các tờ trình, dự 
thảo Nghị quyết trình kỳ họp; 

4.2. Nghe đại diện Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả thẩm 
tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp; 

4.3. Thảo luận và thông qua các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ 

họp, gồm: 

- Nghị quyết quy định nội dung và mức chi tổ chức lựa chọn sách giáo 

khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

- Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với kế hoạch vốn đầu tư phát triển 

nguồn Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-

2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

- Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với kế hoạch vốn đầu tư phát triển 

nguồn Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

- Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với kế hoạch vốn đầu tư phát triển 

nguồn Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ 

An. 

- Nghị quyết về phân bổ biên chế giáo viên công lập năm học 2022-2023 

theo Quyết định số 76-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương. 

- 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. 
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- Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 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. 

- Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công. 

5. Bế mạc kỳ họp./.                                                              

  THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH                  
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