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THÔNG BÁO
Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội dung,
chương trình Kỳ họp thứ Mười sáu (cuối năm 2020), HĐND tỉnh khoá XI,
(nhiệm kỳ 2016-2021)
Trên cơ sở kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại Phiên họp ngày
22/10/2020, Thường trực HĐND tỉnh thông báo về dự kiến thời gian, địa điểm,
nội dung chương trình Kỳ họp thứ Mười sáu (cuối năm 2020), HĐND tỉnh khóa
XI (nhiệm kỳ 2016- 2021) như sau:
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ HỌP
Kỳ họp thứ Mười sáu (cuối năm 2020), HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ
2016-2021) dự kiến tổ chức từ ngày 07 đến ngày 09/12/2020 (03 ngày), tại Hội
trường 2/9 (số 04 Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).
II. NỘI DUNG KỲ HỌP
Tại Kỳ họp thứ Mười sáu (cuối năm 2020), HĐND tỉnh khóa XI sẽ tập trung
xem xét một số nội dung, gồm:
1. Miễn nhiệm và bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.
2. Xem xét báo cáo tình hình công tác năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 của
Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân,
Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
3. Xem xét báo cáo của UBND tỉnh về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội năm 2020 và chỉ tiêu, giải pháp , phương hướng thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2020
và dự toán thu, chi ngân sách năm 2021; tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí năm 2020; báo cáo tài chính Nhà nước năm 2019; tình hình công tác thanh tra,
giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 và phương
hướng, nhiệm vụ năm 2021; tình hình kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội
phạm và vi phạm pháp luật năm 2020.
4. Xem xét báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc
giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Mười ba và các
kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa
dứt điểm; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Mười sáu (cuối
năm 2020), HĐND tỉnh khóa XI.
5. Ủy ban MTTQVN tỉnh thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền
năm 2020.
6. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ Mười, Quốc
hội khóa XIV.
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7. Xem xét, thông qua các nội dung do Thường trực HĐND tỉnh và UBND
tỉnh trình, gồm:
7.1. Thường trực HĐND tỉnh trình 01 dự thảo nghị quyết:
Dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND
tỉnh khóa XI năm 2021;
7.2. UBND tỉnh trình 22 dự thảo nghị quyết:
(1) Dự thảo nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi
đất trong năm 2021.
(2) Dự thảo nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển
mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất
phi nông nghiệp trong năm 2021.
(3) Dự thảo nghị quyết thông qua kết quả rà soát hiện trạng rừng, điều chỉnh
lại 3 loại rừng tỉnh Gia Lai.
(4) Dự thảo nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày
12/7/2018 của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết
định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai.
(5) Dự thảo nghị quyết phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2019.
(6) Dự thảo nghị quyết phê duyệt dự toán thu, chi và phương án phân bổ
ngân sách nhà nước năm 2021.
(7) Dự thảo nghị quyết phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2021.
(8) Dự thảo nghị quyết điều chỉnh tổng thể Kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2016-2020.
(9) Dự thảo nghị quyết phê duyệt Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025.
(10) Dự thảo nghị quyết phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
2021-2025.
(11) Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương xây dựng Chương trình kiên
cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn
2021-2025.
(12) Dự thảo nghị quyết bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số
103/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh về quy định một số chính
sách đặc thù khuyến khích phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
(13) Dự thảo nghị quyết phê duyệt hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một
số đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
(14) Dự thảo nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực
hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa
bàn tỉnh Gia Lai.
(15) Dự thảo nghị quyết quy định về người hoạt động không chuyên trách ở
cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố
và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên
địa bàn tỉnh Gia Lai.
(16) Dự thảo nghị quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành
chính năm 2021.
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(17) Dự thảo nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các
đơn vị sự nghiệp công lập; tổng số hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐCP trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 2021 của tỉnh Gia Lai.
(18) Dự thảo nghị quyết phê chuẩn Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện,
hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Gia
Lai giai đoạn 2021 - 2025”.
(19) Dự thảo nghị quyết quy định mức hưởng phụ cấp hàng tháng của Thôn đội
trưởng và các chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ.
(20) Dự thảo nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 11/2005/NQ-HĐND ngày
15/7/2005 của HĐND tỉnh về việc bổ sung giá đất nông nghiệp trên địa bàn hai
huyện Ia Grai và Đăk Pơ.
(21) Dự thảo nghị quyết bãi bỏ 02 nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND
tỉnh Gia Lai ban hành trong lĩnh vực Nội vụ - Giáo dục và đào tạo, gồm: (1) Nghị
quyết số 02/2005/NQ-HĐND ngày 15/7/2005 của HĐND tỉnh về việc quy định
chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tại chỗ của tỉnh học
tại các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp; tăng mức trợ cấp
cho học sinh lớp 4,5,6 các trường lớp phổ thông bán trú; hỗ trợ cho cán bộ, công
chức, viên chức đi học và thu hút người có trình độ cao; chính sách đối với cán bộ
không chuyên trách xã, thôn tổ dân phố; (2) Nghị quyết số 24/2006/NQ-HĐND
ngày 09/10/2006 của HĐND tỉnh về việc tạm thời bố trí ngân sách để thực hiện
nhiệm vụ chi trả lương cho Phó Bí thư cấp ủy chuyên trách xây dựng hệ thống
chính trị ở cơ sở (cấp xã).
(22) Dự thảo nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày
07/12/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ thù lao cộng tác viên tại xã,
phường, thị trấn tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình
trạng dinh dưỡng trẻ em và các hoạt động y tế khác áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
III. VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ KỲ HỌP
1. Về công tác chuẩn bị nội dung trước Kỳ họp
1.1. Văn phòng HĐND tỉnh có nhiệm vụ giúp Đảng đoàn, Thường trực
HĐND, các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị:
- Giúp Đảng đoàn HĐND tỉnh có tờ trình xin ý kiến của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về chủ trương tổ chức Kỳ họp thứ Mười sáu (cuối năm 2020), HĐND
tỉnh khóa XI.
- Giúp Thường trực HĐND tỉnh dự kiến chương trình Kỳ họp và các văn bản
có liên quan; các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND
tỉnh trình tại Kỳ họp cuối năm 2020, HĐND tỉnh khóa XI; kế hoạch tiếp xúc cử tri
trước và sau Kỳ họp cuối năm 2020, HĐND tỉnh khóa XI và tổng hợp ý kiến kiến
nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp; tổ chức họp báo tuyên truyền và phối hợp với các
cơ quan liên quan chuẩn bị điều kiện, phương tiện để tổ chức Lễ dâng hoa, dâng
hương Bác Hồ tại Quảng trường Đại đoàn kết.
- Tham mưu, phục vụ các Ban HĐND tỉnh xây dựng báo cáo hoạt động của
Ban; thẩm tra báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh và các cơ quan tư
pháp trình tại Kỳ họp.
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- Chuẩn bị các điều kiện khác phục vụ Kỳ họp.
1.2. Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn có nhiệm vụ giúp
UBND tỉnh chuẩn bị các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết do UBND
tỉnh trình Kỳ họp.
1.3. Các Ban của HĐND tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm tra các báo cáo,
đề án, dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình. Cụ thể:
a) Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
- Thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực kinh tế, ngân sách.
- Thẩm tra 12 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình, từ số (01) đến (12),
tại mục 7.2, phần II của văn bản này và các dự thảo nghị quyết có nội dung liên
quan hoặc phát sinh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách (nếu có).
b) Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
- Thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực văn hóa,
xã hội.
- Thẩm tra 02 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình, từ số (13) đến (14),
tại mục 7.2, phần II của văn bản này và các dự thảo nghị quyết có nội dung liên
quan hoặc phát sinh thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hội (nếu có).
c) Ban Pháp chế HĐND tỉnh
- Thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực nội chính.
- Thẩm tra các báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân
tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
- Thẩm tra 08 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình, từ số (15) đến (22),
mục 7.2, phần II của văn bản này; các dự thảo nghị quyết có nội dung liên quan
hoặc phát sinh thuộc lĩnh vực Pháp chế (nếu có).
d) Ban Dân tộc HĐND tỉnh
Thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực chính sách dân
tộc và tham gia cùng các Ban khác của HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình,
dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình
Kỳ họp.
2. Về công tác chuẩn bị tài liệu
- Các tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình Kỳ họp phải gửi đến
Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh trước ngày 20/11/2020. Các Ban
HĐND tỉnh hoàn thành báo cáo thẩm tra trước ngày 30/11/2020 để tổng hợp báo
cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Văn phòng HĐND tỉnh chuyển toàn bộ các văn bản, tài liệu Kỳ họp qua
Email điện tử cho các vị đại biểu HĐND tỉnh trước khi tổ chức Kỳ họp theo quy
định. Đồng thời, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND
tỉnh. Đề nghị các đại biểu mời tham dự kỳ họp và phóng viên các Báo, Đài PTTH tỉnh nghiên cứu tài liệu kỳ họp tại địa chỉ: dbnd.gialai.gov.vn (mục Tài liệu
kỳ họp HĐND).
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3. Công tác chuẩn bị trong và sau kỳ họp
- Văn phòng HĐND tỉnh có trách nhiệm: Làm Thư ký Kỳ họp, ghi chép biên
bản các phiên họp, kỳ họp; tổng hợp ý kiến thảo luận tại các tổ và tại hội trường;
phối hợp với các cơ quan liên quan chỉnh sửa các dự thảo nghị quyết, dự thảo các
văn bản liên quan theo diễn biến Kỳ họp; tham mưu cho Chủ tọa Kỳ họp trong việc
thực hiện các quy trình, thủ tục tại Kỳ họp; thông báo kết quả kỳ họp; hoàn chỉnh
các nghị quyết, trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực, ban hành theo quy định.
- Các ban HĐND tỉnh được phân công thẩm tra chủ trì, phối hợp với các cơ
quan có liên quan giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo nghị quyết.
- Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành có trách nhiệm phối hợp với Thư ký
Kỳ họp chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết để thông qua tại Kỳ họp.
IV. CÔNG TÁC KHÁC
1. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai có nhiệm vụ tuyên
truyền về Kỳ họp và cử phóng viên đưa tin diễn biến Kỳ họp (theo dự kiến
Chương trình Kỳ họp).
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
- Treo 02 khẩu hiệu trước Hội trường 2/9, thành phố Pleiku và Trụ sở HĐND
tỉnh (có văn bản thông báo cụ thể sau).
- Chuẩn bị nghi lễ dâng hoa, dâng hương Bác Hồ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết.
3. Công an tỉnh bố trí lực lượng đảm bảo trật tự, an toàn trong thời gian diễn
ra Kỳ họp.
4. Công ty Điện lực Gia Lai đảm bảo cung cấp điện liên tục tại Hội trường
2/9 trong thời gian diễn ra Kỳ họp.
5. Văn phòng UBND tỉnh, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình
tỉnh, Văn phòng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Gia
Lai đăng ký danh sách chuyên viên, phóng viên đến dự theo dõi và đưa tin Kỳ
họp gửi về Văn phòng HĐND tỉnh trước ngày khai mạc Kỳ họp.
Nhận được thông báo này, đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ
vào nhiệm vụ được phân công đối với đơn vị mình, sớm có kế hoạch triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ngành đoàn thể của tỉnh;
- Các cơ quan: TAND, VKSND, Cục THADS tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- VP đại diện các cơ quan báo chí TW tại Gia Lai;
- Báo Gia Lai; Đài PT-TH tỉnh;
- Các phòng chuyên môn thuộc VP.HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, TH .

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Tiến Anh

Người ký: Hội
đồng nhân dân
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