
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
      TỈNH GIA LAI                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
           KHÓA XI               Gia Lai, ngày 03 tháng 7 năm 2020 
KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA 

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH  

KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA, HĐND TỈNH KHÓA XI 

 

I. Thời gian tổ chức kỳ họp: Từ ngày 08/7 đến 10/7/2020 (2,5 ngày). 

II. Địa điểm tổ chức Kỳ họp: Hội trường 19/5 - Thành phố Pleiku  

         (Số 18 đường Wừu, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).    

III. Nội dung chương trình kỳ họp:  
 

 Thứ Tư, ngày 08/7/2020 

(Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh truyền hình trực tiếp) 
 

Buổi sáng 

 

* 7h00: Đại biểu dâng hoa, dâng hương Bác Hồ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. 

* 8h00: Khai mạc Kỳ họp   

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.  

2. Chủ tọa Kỳ họp phát biểu khai mạc Kỳ họp. 

3. Đại diện Thường trực HĐND tỉnh thông qua Dự kiến chương trình Kỳ 
họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI.  

4. HĐND tỉnh cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND và miễn nhiệm, bầu 
bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh. 

5. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện công tác 6 tháng 
đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 (trình bày tóm tắt). 

 6. Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và chương trình thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế -xã hội 6 tháng cuối năm 2020 (trình bày tóm tắt). 

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo công tác tham gia 
xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020 (trình bày tóm tắt). 

8. Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo (không trình bày): 

(1) Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và kế 
hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

(2) Báo cáo tình hình công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm 
pháp luật 6 tháng đầu năm 2020. 

(3) Báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019. 

(4) Tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác 
phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 
tháng cuối năm 2020. 
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9. Các Ban HĐND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu 
năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 (không trình bày). 

10. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo về tình hình thực hiện quyền 
công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm và 
nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 (không trình bày). 

11. Toà án nhân dân tỉnh báo cáo về công tác xét xử 6 tháng đầu năm và 
chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 (không trình bày). 

12. Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo về công tác thi hành án dân sự 6 
tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 (không 
trình bày). 

13. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ Chín, 
Quốc hội khóa XIV (trình bày tóm tắt). 

14. Thường trực HĐND tỉnh trình dự thảo nghị quyết về Chương trình giám 
sát của HĐND tỉnh năm 2021 (kèm theo báo cáo kết quả thực hiện Chương 
trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019)(không trình bày). 

15. Ủy ban nhân dân tỉnh trình các dự thảo nghị quyết (trình bày danh 
mục), gồm: 

(1) Dự thảo nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu 
hồi đất bổ sung trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

(2) Dự thảo nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án có 
chuyển mục đích sử dụng sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 
dụng bổ sung trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

(3) Dự thảo nghị quyết giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án 
đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND tỉnh. 

(4) Dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật do HĐND 
tỉnh ban hành trong lĩnh vực xây dựng. 

(5) Dự thảo nghị quyết bổ sung danh mục và mức vốn của một số dự án vào 
kế hoạch đầu tư công năm 2020 của tỉnh Gia Lai 

(6) Dự thảo nghị quyết quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt 
động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

(7) Dự thảo nghị quyết sửa đổi một số quy định của Nghị quyết số 
98/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh “Về việc quy định mức 
chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai”. 

(8) Dự thảo nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị 
xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; quy định vùng nuôi chim 
yến trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

(9) Dự thảo nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, 
giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường 
công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2020-2021. 

(10) Dự thảo nghị quyết về điều chỉnh một số nội dung tại phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị quyết số 206/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh “Về 
việc đặt tên đường thuộc thành phố Pleiku”. 

 



3 
 

 

16. Các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo và dự thảo 
nghị quyết của HĐND tỉnh do Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trình kỳ 
họp (trình bày tóm tắt). 

17. Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo (không trình bày): 

(1) Việc thực hiện Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về kết 
quả giám sát “Tình hình tổ chức thực hiện thu hồi diện tích đất rừng bị lấn 
chiếm, đất rừng không còn rừng trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến thời điểm 
giám sát”. 

(2) Việc thực hiện Nghị quyết số 208/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 về kết 
quả giám sát “Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh”. 

(3) Về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Gia Lai. 

(4) Kết quả xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 
Mười một, HĐND tỉnh khóa XI. 

Buổi chiều 

 

18. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo: 

(1) Kết quả giám sát của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về “Tình hình cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân 
trên địa bàn tỉnh” (không trình bày). 

 (2) Kết quả giám sát“Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi 
đến Kỳ họp thứ Mười một và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được 
giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm” (trình bày tóm tắt). 

(3) Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Mười 
ba, HĐND tỉnh khóa XI (không trình bày). 

19. Gợi ý thảo luận. 

20. Các vị đại biểu HĐND tỉnh và khách mời thảo luận tại tổ.  

 

Thứ Năm, ngày 09/7/2020 

Buổi sáng 

 

21. Các vị đại biểu HĐND tỉnh và khách mời tiếp tục thảo luận tại tổ.  

 

Buổi chiều 

 

 (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh truyền hình trực tiếp) 

 

22. Các đại biểu thảo luận chung tại hội trường. 

23. Thư ký kỳ họp báo cáo kết quả thảo luận tổ. 
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Thứ Sáu, ngày 10/7/2020 

Buổi sáng 

 (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh truyền hình trực tiếp) 

 
 

24. Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình một số vấn đề cần làm rõ (nếu có). 

25. Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo các nghị quyết. 

26.  Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận, thông qua các nghị quyết. 

27. Chủ tọa Kỳ họp phát biểu bế mạc Kỳ họp.  

28. Chào cờ, cử Quốc ca. 

IV. Thời gian làm việc:  

                  - Buổi sáng : Từ 7h30' đến 11h00'            

        - Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00' 

 (Riêng phiên khai mạc tiến hành lúc 08 giờ và kết thúc 11h30’). 
 

* Ghi chú:   

- Tài liệu Kỳ họp được gửi tới đại biểu HĐND tỉnh qua địa chỉ Email công 
vụ của đại biểu và đăng tải lên Trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và 
HĐND tỉnh, địa chỉ: dbnd.gialai.gov.vn (mục Tài liệu Kỳ họp) hoặc địa chỉ Email 
cá nhân của đại biểu HĐND tỉnh; đề nghị đại biểu tham dự kỳ họp tải tài liệu để 
nghiên cứu, Văn phòng không gửi văn bản giấy. 

- Trong thời gian diễn ra kỳ họp, cử tri trong tỉnh có thể trực tiếp phản ánh 
các ý kiến, kiến nghị của mình đối với Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các 
sở, ngành thông qua đường dây nóng, số ĐT: 0269.3600556 ./.         

 

 

 

 

 




