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A. Phần nghi thức: 

- Chào cờ, hát quốc ca. 

- Giới thiệu đại biểu và khách mời. 

B. Nội dung chương trình làm việc: 

1. Thông qua dự kiến chương trình kỳ họp. 

2. Phát biểu khai mạc kỳ họp. 

3. Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu 

tư trình bày tóm tắt các tờ trình: 

- Tờ trình số 659/TTr-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 

2025 nguồn vốn ngân sách địa phương. 

- Tờ trình số 660/TTr-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công 

năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương. 

4. Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính trình 

bày tóm tắt các tờ trình: 

- Tờ trình số 657/TTr-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

41/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 của 

ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang. 

- Tờ trình số 658/TTr-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn 

thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025 của ngân sách các cấp 

thuộc tỉnh An Giang. 

5. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách thẩm tra các tờ trình, dự 

thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế - ngân sách. 

6. Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính trình 

bày tóm tắt các tờ trình: 

- Tờ trình số 655/TTr-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi từ 

ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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- Tờ trình số 656/TTr-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ tài chính cho hoạt 

động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi 

đồng trên địa bàn tỉnh An Giang. 

7. Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội thẩm tra các tờ trình, dự thảo 

nghị quyết liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội. 

8. Các vị đại biểu HĐND tỉnh thảo luận. 

9. Thông qua các nghị quyết kỳ họp.    

10. Phát biểu bế mạc kỳ họp. 

11. Chào cờ bế mạc. 
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