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* Thứ Ba (ngày 12/7/2022) 

* Buổi sáng: 

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. Thông báo kết quả kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV. 

4. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022. 

5. Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây 

dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022. 

6. Lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 

báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 8 (giữa 

năm 2022), khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

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

bày tóm tắt báo cáo và tờ trình:  

a) Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước 

6 tháng đầu năm; nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 

2022. 

b) Tờ trình số 316/TTr-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định hạch toán thu ngân sách nhà nước đối với 

khoản thu khấu trừ thuế giá trị gia tăng từ các công trình xây dựng cơ bản bằng 

nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.  

8. Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và 

Môi trường trình bày tóm tắt các tờ trình: 

a) Tờ trình số 411/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh dự thảo Nghị quyết hủy bỏ danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng 

đất trồng lúa năm 2019 ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND 

ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.  
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b) Tờ trình số 412/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh dự thảo Nghị quyết bổ sung danh mục dự án ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 47/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh. 

c) Tờ trình số 417/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và 

sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang. 

d) Tờ trình số 418/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và 

sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, 

tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 

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

tư trình bày tóm tắt tờ trình số 339/TTr-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu 

tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương. 

10. Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Ban quản lý Khu 

kinh tế trình bày tóm tắt tờ trình số 416/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch 

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

11. Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn trình bày tóm tắt tờ trình số 384/TTr-UBND ngày 20 tháng 

6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết ban hành quy định 

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn 

đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang.  

12. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách tình hình thực hiện Nghị 

quyết HĐND về phát kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2022 và thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh kinh tế 

- ngân sách. 

13. Thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế trình bày 

tóm tắt tờ trình số 364/TTr-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-COV-

2 bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương (chưa bao gồm sinh phẩm xét 

nghiệm phản ứng) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ 

bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh An Giang. 

14. Thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội trình bày tóm tắt các tờ trình: 

a) Tờ trình số 397/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 

- 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang.  
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b) Tờ trình số 414/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh dự thảo Nghị quyết về việc ủy thác nguồn vốn ngân sách tỉnh qua Ngân 

hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh An Giang để cho vay Chương trình hỗ 

trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm năm 2022. 

c) Tờ trình số 415/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí 

cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các 

doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh An Giang.  

* Buổi chiều: 

1. Thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 

tạo trình bày tóm tắt các tờ trình: 

a) Tờ trình số 334/TTr-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục 

phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

b) Tờ trình số 388/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho hoạt động lựa chọn 

sách của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ 

thông 2018.  

c) Tờ trình số 389/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi 

và mức chi cho hoạt động tổ chức các kỳ thi, hội thi, cuộc thi trong lĩnh vực giáo 

dục trên địa bàn tỉnh An Giang.  

d) Tờ trình số 410/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu dịch 

vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục tiểu 

học công lập trên địa bàn tỉnh An Giang.  

2. Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn trình bày tóm tắt tờ trình số 386/TTr-UBND ngày 22 tháng 

6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ 

trợ đào tạo thành viên, lao động tại hợp tác xã nông nghiệp và hỗ trợ đưa lao 

động trẻ về làm việc tại các hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2022 - 2025 trên 

địa bàn tỉnh An Giang.  

3. Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội tình hình thực hiện Nghị 

quyết HĐND về phát kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2022 và thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực 

văn hóa - xã hội. 

4. Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc trình bày tóm 

tắt tờ trình số 413/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn 

ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 

Từ năm 2021 đến năm 2025. 
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5. Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND 

về phát kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và 

thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực dân tộc. 

6. Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an trình bày tóm 

tắt các tờ trình: 

a) Tờ trình số 317/TTr-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh dự thảo Nghị quyết ban hành quy định việc xử lý đối với các cơ sở 

không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh được đưa 

vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có 

hiệu lực. 

b) Tờ trình số 329/TTr-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng 

đối với chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị phương tiện 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn 

tỉnh An Giang. 

c) Tờ trình số 330/TTr-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký cư 

trú và điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp 

pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh An Giang. 

7. Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công 

nghệ trình bày tóm tắt tờ trình số 406/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo 

hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước đến năm 2030. 

8. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế tình hình thực hiện Nghị quyết 

HĐND về phát kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2022 và thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực pháp 

chế. 

9. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày tờ trình, dự thảo nghị quyết 

về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023. 

10. Các báo cáo trình tại kỳ họp đại biểu tự nghiên cứu (có phụ lục đính 

kèm) 

11. Thảo luận Tổ. 

Tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; các tờ trình và các báo cáo tại 

kỳ họp. 

* Thứ Tư (ngày 13/7/2022): 

* Buổi sáng: 

1. Thừa ủy quyền chủ tọa kỳ họp, thư ký kỳ họp báo cáo tổng hợp ý kiến 

thảo luận tổ tại kỳ họp. 
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2. Chủ tịch HĐND thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất 

vấn của đại biểu, danh sách các sở, ngành trả lời ý kiến cử tri, chất vấn của đại 

biểu và hướng dẫn chất vấn và trả lời chất vấn. 

3. Trả lời kiến nghị của cử tri và chất vấn đại biểu của thủ trưởng các sở, 

ngành, đơn vị có liên quan. 

* Buổi chiều: 

1. Phát biểu của UBND tỉnh về một số vấn đề cần quan tâm khi tổ chức 

thực hiện tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội 6 tháng cuối năm 2022  và những vấn đề có liên quan đến trả lời chất 

vấn của Giám đốc sở, ngành. 

2. Phát biểu đánh giá kết quả phiên chất vấn, trả lời chất vấn của Chủ tịch 

HĐND tỉnh. 

3. Thông qua các Nghị quyết kỳ họp. 

4. Phát biểu bế mạc kỳ họp. 

5. Chào cờ bế mạc. 

 

Nơi nhận: 
- Bí thư Tỉnh ủy; 

- Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Phó trưởng các Ban HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo các văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH 

và HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh; 

- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND-Nh. 

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 
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Phụ lục 

DANH MỤC BÁO CÁO THÔNG QUA KỲ HỌP THỨ 8 

(GIỮA NĂM 2022) HĐND TỈNH 

 

I. Thường trực HĐND tỉnh: 

1. Báo cáo số 03/BC-HĐND ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Thường trực 

HĐND tỉnh kết quả giám sát về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021. 

2. Báo cáo số 08/BC-HĐND ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Thường trực 

HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021. 

3. Báo cáo số 27/BC-HĐND ngày 12 tháng 5 năm 2022 kết quả thực hiện 

chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021. 

4. Báo cáo số 32/BC-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Thường trực 

Hội đồng nhân nhân dân tỉnh kết quả giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính 

sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi 

hành". 

5. Báo cáo số 33/BC-HĐND ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Ban Dân tộc 

HĐND tỉnh kết quả giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện Quyết định số 

2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

6. Báo cáo số 35/BC-HĐND ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Thường trực 

HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2022 

HĐND tỉnh (kỳ họp thứ 8) HDND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

7. Báo cáo số 36/BC-HĐND ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Thường trực 

HĐND tỉnh hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 

và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.  

8. Báo cáo số 37/BC-HĐND ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Ban Pháp chế 

HĐND tỉnh  trước kỳ họp giữa năm 2022. 

9. Báo cáo số 38/BC-HĐND ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Ban Văn hóa - 

xã hội HĐND tỉnh kết quả khảo sát, giám sát trước kỳ họp giữa năm 2022 

HDND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

10. Báo cáo số 39/BC-HĐND ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Ban Dân tộc 

HĐND tỉnh kết quả giám sát trước kỳ họp giữa năm 2022.  

11. Báo cáo số 40/BC-HĐND ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Ban Kinh tế - 

ngân sách HĐND tỉnh kết quả giám sát trước kỳ họp giữa năm 2022.  

12. Báo cáo số 57/BC-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Thường trực 

HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ đại biểu tại các huyện, thị xã, thành 

phố trước kỳ họp thứ 8 (giữa năm 2022) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 

2026. 
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13. Các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh phục vụ kỳ họp thứ 8 

(giữa năm 2022) HĐND tỉnh (Ban Kinh tế - ngân sách: 09 báo cáo; Ban Văn 

hóa - xã hội: 10 báo cáo; Ban Dân tộc: 01 báo cáo; Ban Pháp chế: 05 báo cáo). 

II. Ủy ban nhân dân tỉnh: 18 báo cáo 

1. Báo cáo định kỳ: 

1.1. Báo cáo số 457/BC-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022. 

1.2. Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 

HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

1.3. Báo cáo số 260/BC-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu 

năm 2022. 

1.4. Báo cáo số 263/BC-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 

tháng đầu năm 2022. 

1.5. Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu 

năm 2022. 

1.6. Báo cáo số 274/BC-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban 

nhân nhân tỉnh về công tác phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, hàng 

kém chất lượng 6 tháng đầu năm 2022. 

1.7. Báo cáo số 430/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà 

nước 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng 

cuối năm 2022. 

1.8. Báo cáo số 309/BC-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối 

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

1.9. Kết quả giải quyết ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp 

thứ 5 HĐND tỉnh (Các báo cáo: Số 1391/BC-SGDĐT ngày 18/5/2022; số 

1905/BC-CAT-PV01 ngày 19/5/2022; số 1219/BC-SLĐTBXH ngày 20/5/2022; 

số 1515/SYT-NVY ngày 19/5/2022) 

1.10. Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh An Giang. 

1.11. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán của các 

đơn vị cấp tỉnh năm 2022. 

2. Báo cáo chuyên đề: 

2.1. Báo cáo số 262/BC-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban 
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nhân dân tỉnh kết quả thực hiện các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa 

cháy. 

2.2. Báo cáo số 264/BC-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, 

tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021. 

2.3. Báo cáo số 273/BC-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ và bố trí sử dụng cán bộ 

người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh An Giang. 

2.4. Báo cáo số 277/BC-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

2.5. Báo cáo số 279/BC-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 

năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách thu hút nguồn nhân 

lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2020 - 2025 (gọi tắt là Nghị quyết số 19). 

2.6. Báo cáo số 282/BC-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ 

khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành. 

2.7. Báo cáo số 321/BC-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh công tác giảm nghèo bền vững, công tác đào tạo nghề và giải 

quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh năm 2021 và những tháng 

đầu năm 2022. 

2.8. Báo cáo số 331/BC-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh công tác triển khai thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển 

kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 theo 

quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang. 

III. Các báo cáo và thông báo khác: (04 báo cáo và 01 thông báo) 

1. Báo cáo số 22/BC-ĐĐBQH ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Đoàn Đại 

biểu Quốc hội tỉnh kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV. 

2. Thông báo của UBMTTQVN tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính 

quyền quyền 6 tháng đầu năm 2022.  

3. Báo cáo số 422/BC-CTHADS ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Cục Thi 

hành án Dân sự về kết quả công tác thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 

2022. 

4.  Báo cáo số 479/BC-TA ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Tòa án nhân dân 

tỉnh An Giang 6 tháng đầu năm 2022. 

5. Báo cáo số 702/BC-VKS ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2022. 


