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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 Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế 

hoạch và Đầu tư trình bày tóm tắt tờ trình về việc chủ trương sử dụng dự phòng 

chung và giảm vốn các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 

- 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý. 

4. Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày báo cáo 

thẩm tra.  

5. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ 

trình bày tóm tắt Tờ trình về việc tán thành chủ trương thành lập thị xã Tịnh Biên 

thuộc tỉnh An Giang và thành lập các phường thuộc thị xã Tịnh Biên. 

6. Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra.  

7. Thảo luận tại hội trường. 

8. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày tờ trình về việc bầu bổ sung chức 

vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

9. Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra.  

10. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày Tờ trình về việc bầu Ban 

kiểm phiếu để kiểm phiếu bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An 

Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

- Thảo luận và niêm yết danh sách. 

- Tiến hành bỏ phiếu, kiểm phiếu, công bố kết quả. 
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11. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về việc xác 

nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 

2021 - 2026. 

12. Thông qua các nghị quyết kỳ họp.    

13. Phát biểu bế mạc kỳ họp. 

14. Chào cờ bế mạc./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Bí thư Tỉnh ủy "báo cáo"; 

- Thường trực Tỉnh ủy "báo cáo"; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND-Nh. 

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 

 

 


