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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 Thƣờng trực HĐND và UBND 

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

văn bản trình bày tại kỳ họp). 

4.1. Các tờ trình do Thƣờng trực HĐND tỉnh trình kỳ họp. 

- Tờ trình số 260/TTr-HĐND ngày 06/9/2021 của Thường trực HĐND tỉnh 

về điều chỉnh, bổ sung chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 

2021 và năm 2022. 

- Tờ trình số 269/TTr-HĐND ngày 14/9/2021 của Thường trực HĐND tỉnh 

về việc thông qua Nghị quyết quy định một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ 

hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Phước. 

4.2. Các tờ trình do UBND tỉnh trình kỳ họp. 

- Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về việc ban 

hành Nghị quyết về danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển 

Bình Phước giai đoạn 2021-2025. 

- Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 11/9/2021 của UBND tỉnh về việc đề 

nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, 

đổi mới thiết bị, công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

- Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 11/9/2021 của UBND tỉnh về việc đề 

nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và 

thương hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 
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- Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh về việc đề nghị 

ban hành Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên 

chức làm việc tại các Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Bình Phước. 

- Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh về việc đề nghị 

ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ lao động tự do, 

đối tượng đặc thù gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Phước.  

4.3. HĐND tỉnh xem xét báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách 

HĐND tỉnh đối với các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp về lĩnh vực kinh tế, 

ngân sách. 

4.4. HĐND tỉnh xem xét báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội HĐND 

tỉnh đối với các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp về lĩnh vực văn hóa, xã hội. 

4.5. HĐND tỉnh xem xét báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh 

đối với các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp về lĩnh vực pháp chế. 

5. 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. 

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

7. HĐND tỉnh bầu Ủy viên UBND tỉnh và thông qua Nghị quyết về việc 

bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

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

9. Chào cờ, bế mạc kỳ họp. 

 

 

 


