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NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2022,
Hội đồng nhân dân
tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
________________________________
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14;
Xét Tờ trình số 15/TTr-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Thường
trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức
các kỳ họp năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ý
kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2022, Hội đồng
nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:
1. Tổ chức 02 kỳ họp thường lệ
Kỳ họp thường lệ giữa năm vào đầu tháng 7 năm 2022 và kỳ họp thường lệ
cuối năm vào đầu tháng 12 năm 2022.
1.1. Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, dự kiến vào đầu tháng 7 năm 2022
để xem xét, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022; xem xét,
quyết định các nội dung, ban hành các nghị quyết về cơ chế, chính sách, biện
pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền
của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Nội dung, chương trình kỳ họp do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và
các cơ quan, đơn vị chuẩn bị cụ thể và thẩm tra, giám sát, hoàn thiện trình Hội
đồng nhân dân tỉnh theo quy định.
1.2. Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, dự kiến vào đầu tháng 12 năm 2022
để xem xét, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2022; xem xét, quyết định các
nội dung, ban hành các nghị quyết về cơ chế, chính sách, biện pháp, giải pháp
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền của Hội đồng
nhân dân tỉnh.
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Nội dung, chương trình kỳ họp do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và
các cơ quan, đơn vị chuẩn bị cụ thể và thẩm tra, giám sát, hoàn thiện trình Hội
đồng nhân dân tỉnh theo quy định.
2. Tổ chức 01 đến 02 kỳ họp chuyên đề
Theo yêu cầu thực tiễn công tác để giải quyết các nội dung thuộc thẩm
quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh theo luật định, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức
từ 01 - 02 kỳ họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh, đột xuất.
Thời gian, nội dung chương trình kỳ họp chuyên đề thực hiện theo quy
định pháp luật.
3. Tại các kỳ họp năm 2022, dự kiến Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban
hành các nghị quyết theo danh mục đính kèm.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ
quan có liên quan căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết
theo quy định của pháp luật.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân,
Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị
quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Khóa XI Kỳ
họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2021./.
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hậu
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DANH MỤC
Nghị quyết dự kiến trình HĐND tỉnh ban hành trong năm 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2021
của Hội đồng
nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
________________________

1. Nghị quyết quy định nội dung và mức chi các kỳ thi đối với giáo dục
phổ thông trên địa bàn tỉnh.
2. Nghị quyết về chương trình ứng dụng và phát triển khoa học - công
nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
3. Nghị quyết Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn
đến năm 2050.
4. Nghị quyết Phát triển kinh tế biển đến năm 2025 và tầm nhìn những năm
tiếp theo.
5. Nghị quyết Huy động nguồn lực ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng cấp
thiết giai đoạn 2021 - 2025.
6. Nghị quyết Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các ngành kinh tế trọng
điểm của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
7. Nghị quyết Đề án phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm
2025, định hướng đến năm 2030.
8. Nghị quyết Đề án ổn định sản xuất, đời sống nhân dân và phát triển khu
dân cư đối với các vị trí trước đây Quy hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân 1
và 2.
9. Nghị quyết chính sách về phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành
kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
10. Nghị quyết quy định một số chính sách, nội dung chi và mức chi đặc
thù cho công tác y tế - dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
11. Nghị quyết về thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 20212026, định hướng đến năm 2030 tỉnh Ninh Thuận.
12. Nghị quyết Kế hoạch giao, bổ sung, điều chỉnh đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021 - 2025 của các nguồn vốn.
13. Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh, loại bỏ khỏi danh mục các dự án
thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
14. Nghị quyết về bổ sung danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng
lúa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
15. Nghị quyết thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng
thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.
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16. Nghị quyết Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ công tác chăm sóc
và giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non.
17. Nghị quyết quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ
quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo
dục phổ thông.
18. Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm
2023.
19. Nghị quyết phê duyệt tổng biên chế hành chính, sự nghiệp, biên chế hội
năm 2023.
20. Nghị quyết phê duyệt dự toán ngân sách cho hoạt động phòng cháy,
chữa cháy hàng năm.
21. Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
22. Nghị quyết Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023.
23. Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thu, chi
ngân sách địa phương năm 2023.
24. Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2023.
25. Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2021.
26. Nghị quyết đặt tên tuyến đường ven biển tỉnh Ninh Thuận.
27. Nghị quyết cho chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang
mục đích khác năm 2022 (Dự án Khu du lịch sinh thái Cà Ná Star).
28. Nghị quyết cho chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang
mục đích khác năm 2022 (Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Royal Ninh Thuận).
29. Nghị quyết cho chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang
mục đích khác năm 2022 (Dự án Kênh chuyển nước Tân Giang - Sông Biêu).
30. Nghị quyết cho chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang
mục đích khác năm 2022 (Dự án đường dây 500kV nhiệt điện Vân phong - nhiệt
điện Vĩnh Tân).
31. Nghị quyết cho chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang
mục đích khác năm 2022 (Dự án nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2).
32. Nghị quyết phê duyệt danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2023
trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
33. Nghị quyết phê duyệt danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng
lúa năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
34. Nghị quyết thông qua Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch
quốc gia Ninh Chữ, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2040.
35. Nghị quyết thông qua Đề án phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là xây
dựng Phan Rang - Tháp Chàm thành thành phố thông minh, tạo động lực phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
36. Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ tiền đóng học
phí cho học sinh tiểu học tại các trường tư thục ở địa bàn không đủ trường công
lập theo từng năm học.
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37. Nghị quyết về phát triển công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.
38. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện
một số nội dung xây dựng nông thôn mới.
39. Nghị quyết chính sách hỗ trợ nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu
quả, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2021-2025.
40. Nghị quyết về chương trình cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận đến
năm 2025.
41. Nghị quyết quy định chính sách trợ cấp thôi việc đối với cán bộ chủ
chốt cấp xã và chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức luân chuyển từ tỉnh về
huyện, từ huyện về xã.
42. Nghị quyết phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Ninh Thuận giai
đoạn 2021 - 2025.
43. Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ
thống giáo dục quốc dân trong năm 2022 - 2023.
44. Nghị quyết phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác
của lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”.
45. Nghị quyết quy định chính sách ưu đãi để thu hút, trọng dụng nguồn
nhân lực chất lượng cao trong các ngành, lĩnh vực trụ cột, trọng điểm, mang tính
đột phá của tỉnh.
46. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022, Hội
đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
47. Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về
“Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021”./.

