
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN         
TỈNH GIA LAI 

 
KHÓA XI 

KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM 
(Chuyên đề) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
                Gia Lai, ngày 09 tháng 11 năm 2020 

 
DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP 

 

I. Thời gian tổ chức Kỳ họp: Ngày 09/11/2020, khai mạc lúc 8h00'. 

II. Địa điểm tổ chức Kỳ họp: Tại Hội trường 2/9 (số 04 đường Hoàng 
Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai). 

III. Nội dung chương trình Kỳ họp:  

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

2. Ông Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh, 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 lăm (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI.  

4. UBND tỉnh trình bày danh mục các nội dung trình Kỳ họp HĐND 
tỉnh, gồm: 

(1) Dự thảo Nghị quyết quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức 
phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 
trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

(2) Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kinh phí sự nghiệp từ nguồn vốn nước 
ngoài bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Gia Lai. 

(3) 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. 

(4) 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 
bổ sung trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

(5) Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh một số dự án trong kế hoạch đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh 
Gia Lai. 

(6) Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 (bao gồm 
cả phần vốn kéo dài năm 2019 sang năm 2020) nguồn ngân sách địa phương. 

5. Đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả 
thẩm tra các Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình Kỳ họp. 

6. Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận. 

7. UBND tỉnh giải trình một số vấn đề cần làm rõ trước khi HĐND tỉnh 
biểu quyết thông qua các nghị quyết (nếu có). 
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8. Thư ký Kỳ họp trình bày các Dự thảo nghị quyết. 

9. HĐND tỉnh thảo luận và biểu quyết thông qua các nghị quyết. 

10. HĐND tỉnh miễn nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND 
tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.  

11. Ông Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh, Chủ tọa Kỳ họp phát biểu bế mạc Kỳ họp.  

12. Chào cờ, cử Quốc ca. 

* 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 HĐND tỉnh không gửi văn bản giấy./. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


