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* Thời gian làm việc: Từ  7 giờ 45 phút đến 11 giờ 30 phút. 

 

 

1. Báo cáo tình hình đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp; chào cờ; 

giới thiệu đại biểu.  

2. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. 

3. Thảo luận và biểu quyết thông qua Chƣơng trình làm việc của kỳ họp. 

4. HĐND tỉnh xem xét các tờ trình của UBND tỉnh trình kỳ họp (đề 

nghị đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu, có giá trị pháp lý như văn bản 

trình bày tại kỳ họp), gồm: 

- Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh về đề nghị 

thông qua kế hoạch tài chính 05 năm 2021 – 2025, tỉnh Bình Phước; 

- Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh về đề nghị 

thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 từ nguồn tạm mượn dự phòng 

ngân sách địa phương thực hiện 02 dự án khẩn cấp; 

- Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh về đề nghị 

thông qua nghị quyết danh mục dự án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân 

kế hoạch vốn năm 2021 sang năm 2022 nguồn ngân sách địa phương; 

- Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh về đề nghị 

thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh 

giai đoạn 2021 – 2025; 

- Tờ trình số 16/TTr-UBND ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh về đề nghị 

ban hành chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh 

(thay thế Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh); 
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- Tờ trình số 17/TTr-UBND ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh về đề nghị 

ban hành nghị quyết quy định về số lượng và mức chi bồi dưỡng đối với cộng 

tác viên dân số thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

- Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh về đề nghị 

thông qua nghị quyết 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 Bình Phước. 

5. HĐND tỉnh xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh 

- Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đối với các dự 

thảo nghị quyết trình kỳ họp về: kế hoạch tài chính 05 năm 2021 – 2025, tỉnh 

Bình Phước; kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 từ nguồn tạm mượn dự phòng 

ngân sách địa phương thực hiện 02 dự án khẩn cấp; kéo dài thời gian thực hiện 

và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 sang năm 2022 nguồn ngân sách địa 

phương; điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh giai 

đoạn 2021 – 2025; chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa 

bàn tỉnh Bình Phước. 

- Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đối với dự thảo 

nghị quyết trình kỳ họp về quy định số lượng và mức chi bồi dưỡng đối với 

cộng tác viên dân số thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

- Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh đối với dự thảo nghị 

quyết trình kỳ họp về quy định 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 Bình Phước. 

6. Kỳ họp tiến hành thảo luận các dự thảo nghị quyết và những vấn đề 

còn có ý kiến khác nhau trong nội dung trình kỳ họp. 

7. HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết của kỳ họp. 

8. HĐND tỉnh chứng kiến trao tặng khen thƣởng cấp Nhà nƣớc cho 
các tập thể, cá nhân. 

9. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. 

10. Chào cờ, bế mạc kỳ họp. 

 

 


