
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 

 

Số: 252/TB-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Gia Lai, ngày 22 tháng 01 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức Kỳ họp thứ Mười bảy (chuyên đề), 

HĐND tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND 

tỉnh thông báo thời gian, địa điểm và một số nội dung chuẩn bị tổ chức Kỳ họp 

thứ Mười Bảy (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI như sau: 

1. Thời gian: Dự kiến tổ chức Kỳ họp thứ Mười bảy (chuyên đề), HĐND 

tỉnh khóa XI trong 01 ngày (thứ Năm) ngày 25/02/2021. 

2. Địa điểm: Tại Hội trường 2/9 (số 04 đường Hoàng Hoa Thám, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai). 

3. Nội dung 

Tại Kỳ họp thứ Mười bảy (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI dự kiến sẽ 

xem xét, quyết định các nội dung sau: 

(1) Dự thảo nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà 

nước năm 2021 (đợt 2). 

(2) Dự thảo nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số dự án trong kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương 

tỉnh Gia Lai. 

(3) Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư trang 

thiết bị đo lường, thử nghiệm trong lĩnh vực Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất 

lượng. 

(4) Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư mới xe 

truyền hình lưu động chuẩn HD. 

(5) Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ 

thống  cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường tỉnh Gia Lai. 

(6) Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở 

dữ liệu, cổng thông tin điện tử và ứng dụng du lịch thông minh, kết nối cơ sở 

dữ liệu ngành du lịch. 

(7) Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng 

Chính quyền điện tử tiến tới xây dựng Chính quyền số. 

(8) Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án triển khai thực 

hiện Đề án "Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. 

(9) Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường giao 

thông thành phố Pleiku. 



2 
 

 

(10) Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường giao 

thông thị xã An Khê 

(11) Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường giao 

thông thị xã Ayun Pa. 

(12) Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường giao 

thông huyện Chư Sê. 

(13) Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường giao 

thông huyện Krông Pa. 

(14) Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường giao 

thông huyện Chư Prông. 

(15) Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường giao 

thông huyện Phú Thiện. 

(16) Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường giao 

thông huyện Đak Đoa. 

(17) Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường giao 

thông huyện Kbang. 

(18) Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường giao 

thông huyện Mang Yang. 

(19) Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường giao 

thông huyện Chư Păh. 

(20) Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường giao 

thông huyện Đak Pơ. 

(21) Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường giao 

thông huyện Đức Cơ. 

(22) Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường giao 

thông huyện Ia Grai. 

(23) Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường giao 

thông huyện Kông Chro. 

(24) Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường giao 

thông huyện Ia Pa. 

(25) Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường giao 

thông huyện Chư Pưh. 

(26) Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ tầng di tích 

lịch sử Tây Sơn thượng đạo. 

(27) Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây 

dựng Trạm kiểm dịch động vật Song An và các trạm quản lý bảo vệ rừng, trạm 

kiểm lâm. 

(28) Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạt kiểm lâm 

huyện Đak Đoa. 
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(29) Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trường THPT 

Phan Bội Châu, thành phố Pleiku. 

(30) Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trường THPT 

Lý Thường Kiệt, thị xã Ayun Pa. 

(31) Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư hệ 

thống giáo dục thông minh. 

(32) Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm y tế 

thị xã An Khê. 

(33) Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư trang 

thiết bị y tế các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện. 

(34) Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án các Dự án Bảo 

vệ và phát triển rừng. 

(35) Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước 

Ia Prat, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh. 

(36) Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường 

Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ Trường Chinh đến đường Lê Duẩn). 

(37) Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải 

tạo đường tỉnh 663. 

(38) Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng 

cấp đường tỉnh 664. 

(39) Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, mở rộng 

hệ thống cấp nước Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai. 

(40) Dự thảo nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng 

rừng Dự án Khu B, thuộc Khu phức hợp Đak Đoa, huyện Đak Đoa. 

(41) Dự thảo nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng 

rừng Dự án Khu C, thuộc Khu phức hợp Đak Đoa, huyện Đak Đoa. 

(42) Dự thảo nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 97/2018/NQ-

HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về phê duyệt chính sách hỗ trợ liên 

kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

(43) Dự thảo nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 

07/12/2017 của HĐND tỉnh về việc thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh quy 

hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Gia Lai. 

(44) Dự thảo nghị quyết quy định mức chi, thời gian được hưởng về bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026 trên địa bàn tỉnh. 

(45) 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. 
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(46) Dự thảo nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và 

HĐND tỉnh trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn 

phòng HĐND tỉnh. 

4. Về công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp   

4.1. Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan 

chuyên môn chuẩn bị hồ sơ dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình Kỳ họp. 

Theo quy định, chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND, 

cơ quan trình dự thảo nghị quyết gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết đến Ban của 

HĐND để thẩm tra. Tuy nhiên, do thời gian các Ban HĐND tỉnh thẩm tra 

trùng vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; vì vậy, Thường trực 

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh gửi các tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND 

tỉnh trình Kỳ họp thứ Mười bảy (Chuyên đề) đến các Ban HĐND tỉnh chậm 

nhất là 16 giờ 00 phút ngày 29/01/2021 để kịp thẩm tra.  

4.2. Văn phòng HĐND tỉnh có nhiệm vụ giúp Thường trực HĐND, các 

Ban HĐND tỉnh chuẩn bị 

- Tham mưu, phục vụ các Ban HĐND tỉnh thẩm tra đề án, dự thảo nghị 

quyết do UBND tỉnh trình. 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các nội dung phục vụ Kỳ họp.  

- Chủ động liên hệ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị Hội 

trường và các điều kiện cần thiết phục vụ Kỳ họp. 

4.3. Các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra và hoàn thành báo cáo thẩm 

tra trước ngày 19/02/2021 để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý 

kiến trước khi trình Kỳ họp. 

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm tra 44 

dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình, từ số 01 - 44 tại phần III của văn bản này 

và các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách phát sinh (nếu có). 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm tra 02 dự thảo 

nghị quyết do UBND tỉnh trình, từ số 45 - 46 tại phần III của văn bản này và 

các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực Pháp chế phát sinh (nếu có). 

- Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Dân tộc HĐND tỉnh tham gia 

cùng Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các nội 

dung do UBND tỉnh trình Kỳ họp. 

5.  Về công tác chuẩn bị tài liệu 

Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu tổ chức để Thường trực HĐND tỉnh họp 

nghe Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND tỉnh và Văn phòng báo cáo 

các nội dung thẩm tra, chuẩn bị tổ chức Kỳ họp; đồng thời 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, 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 

Báo, Đài nghiên cứu tài liệu kỳ họp tại địa chỉ:dbnd.gialai.gov.vn (mục Tài liệu 

Kỳ họp HĐND). 

http://dbhd.gialai.gov.vn/
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6. 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 Kỳ họp; tổng hợp ý kiến thảo luận; phối hợp với Văn phòng UBND 

tỉnh và 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. 

- 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 cơ quan liên quan 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. 

7. Công tác khác 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai: Có nhiệm vụ tuyên 

truyền về kỳ họp, truyền hình trực tiếp diễn biến Kỳ họp. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Có trách nhiệm làm 02 khẩu hiệu 

treo trước Hội trường 2/9, thành phố Pleiku và Trụ sở HĐND tỉnh: 
 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI BIỂU VỀ DỰ KỲ HỌP 

THỨ MƯỜI BẢY (CHUYÊN ĐỀ), HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XI 
 

- Công an tỉnh: Bố trí lực lượng đảm bảo trật tự, an toàn trong thời gian 

diễn ra Kỳ họp. 

- Công ty Điện lực Gia Lai: Đảm bảo cung cấp điện liên tục tại Hội 

trường 2/9, thành phố Pleiku trong thời gian diễn ra Kỳ họp. 

Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh đăng ký danh sách chuyên viên, phóng viên đến dự theo dõi và đưa 

tin Kỳ họp gửi về Văn phòng HĐND trước ngày khai mạc Kỳ họp. 

Nhận được thông báo này, đề nghị UBND tỉnh và các sở, ban, ngành có 

liên quan 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 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 . 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ayun H’Bút 
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