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_________________ 

 

 Số:        /NQ-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________________________________________________________ 

                                                 An Giang, ngày      tháng 12 năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT  

Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 

___________ 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 18 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 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; 

Xét Tờ trình số 16/TTr-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021; ý kiến thảo 

luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Tán thành việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021, như sau: 

1. Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021: 

a) Thời gian: Dự kiến trong quý I năm 2021. 

b) Nội dung:  

- Báo cáo tình hình tổ chức hoạt động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

- Báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh khóa IX, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh khóa 

IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh khóa IX, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm 

kỳ 2016 - 2021. 

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 2016 - 2021. 

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Tòa án nhân dân tỉnh 2016 - 2021. 

- Khen thưởng hoạt động HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 

2021.  

- Tờ trình thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

tỉnh. 
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- Một số nội dung khác có liên quan. 

2. Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 

2026: 

a) Thời gian: Dự kiến tuần đầu tháng 7 năm 2021. 

b) Nội dung: Xem xét các báo cáo và tờ trình: 

- Báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc 

với ứng cử viên đại biểu HĐND. 

- Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

và thông qua Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa X, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Tờ trình về việc giới thiệu Ban thư ký kỳ họp HĐND tỉnh. 

- Tờ trình về việc giới thiệu Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu các lần bầu cử tại 

kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 

- 2026. 

- Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 

2021 - 2026. 

- Tờ trình về việc quyết định số lượng Ban và số lượng Ủy viên của các Ban 

HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Trưởng Ban, Phó trưởng Ban Văn 

hóa - xã hội HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Trưởng Ban, Phó trưởng Ban Kinh tế 

- ngân sách HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Trưởng Ban, Phó trưởng Ban Pháp 

chế HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026. 

- Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu các Ủy viên UBND tỉnh khóa X, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh An 

Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của đại biểu HĐND và một số 

quy định về kỳ họp HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

3. Kỳ họp giữa năm 2021: 

a) Thời gian: Dự kiến tổ chức vào đầu tháng 8 năm 2021. 

b) Nội dung: Xem xét các báo cáo và các tờ trình: 
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- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội 6 tháng cuối năm 2021. 

- Báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2021. 

- Tờ trình ban hành Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ 

vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và quy định 

vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện. 

- Tờ trình ban hành Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm 

B và điều chỉnh quyết định chủ trương trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn 

đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025. 

- Tờ trình ban hành Nghị quyết về kế hoạch vốn các xã sử dụng vốn đầu tư 

công nguồn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

năm  2021. 

- Tờ trình ban hành Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công 

nguồn ngân sách tỉnh năm 2021. 

- Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc quy định khu vực thuộc nội thành 

của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính 

sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. 

  - Tờ trình ban hành Nghị quyết về hủy bỏ dự án có thu hồi đất và sử dụng 

đất trồng lúa, rừng phòng hộ năm 2018 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị 

quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh; ban 

hành Danh mục bổ sung dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021. 

- Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định mức thu, mức trích để lại cho tổ chức 

thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt; mức trích để lại cho tổ chức 

thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh An 

Giang. 

- Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định mức thu, chế đô thu, nộp lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên 

địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 

7 năm 2018 của HĐND tỉnh). 

- Tờ trình ban hành Nghị quyết thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng, 

công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu kinh tế cửa khẩu An Giang. 

- Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) 

mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 

2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Tờ trình ban hành Nghị quyết Ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng 

kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2025. 

- Tờ trình ban hành Nghị quyết về tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực 

hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh An 

Giang. 
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- Tờ trình về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2022. 

- Tờ trình các công việc khác có liên quan khi cần thiết. 

4. Kỳ họp cuối năm 2021: 

a) Thời gian: Dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2021. 

b) Nội dung: Xem xét các báo cáo và các tờ trình: 

- Báo cáo tình hình hình kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội  năm 2022.  

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2021 và 

nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh năm 2022. 

- Tờ trình ban hành Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công 

nguồn ngân sách tỉnh năm 2021. 

- Tờ trình ban hành Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách 

tỉnh năm 2022. 

- Tờ trình ban hành Nghị quyết về kế hoạch vốn các xã sử dụng vốn đầu tư 

công nguồn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

năm 2022. 

- Tờ trình ban hành Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm 

B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư 

công giai đoạn 2021 - 2025. 

- Tờ trình ban hành Nghị quyết Ban hành Quy định về kích cầu đầu tư trong 

lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025. 

- Tờ trình ban hành Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh 

An Giang năm 2022. 

- Tờ trình ban hành Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 

tỉnh An Giang năm 2020. 

- Tờ trình ban hành Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ 

ổn định ngân sách 2022 - 2025 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang. 

- Tờ trình ban hành Nghị quyết về định mức phân bổ dự toán chi thường 

xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2022. 

- Tờ trình ban hành Nghị Quyết về tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của 

ngân sách tỉnh An Giang năm 2022. 

- Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch 

vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang.  

- Tờ trình ban hành Nghị quyết về hủy bỏ dự án có thu hồi đất và sử dụng 

đất trồng lúa, rừng phòng hộ năm 2019 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị 

quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh; ban 

hành Danh mục bổ sung dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022. 
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- Tờ trình ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi giải 

thưởng; mức chi công tác tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn, biểu diễn tuyên 

truyền lưu động, chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh An 

Giang. 

- Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc giao biên chế công chức cho các cơ 

quan hành chính nhà nước, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập và số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NQ-CP trên 

địa bàn tỉnh An Giang năm 2022. 

- Tờ trình về tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2022. 

- Tờ trình các công việc khác có liên quan khi cần thiết. 

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, 

Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có 

liên quan tổ chức thực hiện Điều 1 Nghị quyết này. 

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa  IX, 

kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày ký./.  

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Ban Công tác ĐBQH - UBTVQH; 

- Bộ Nội vụ; 

- Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể - VPCP; 

- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Văn phòng: TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cơ quan thường trú TTXVN tại An Giang, Báo Nhân dân 

tại AG, Truyền hình Quốc hội tại tỉnh Kiên Giang; 

- Báo An Giang, Đài PT - TH An Giang, Website tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, Phòng Tổng hợp-Nh. 

CHỦ TỌA KỲ HỌP 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đỗ Tấn Kiết 
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