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THÔNG BÁO
Nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 3
HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Thực hiện Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của HĐND tỉnh
ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2022; Thường trực HĐND
tỉnh thông báo nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khoá XII,
nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể như sau:
I. CÁC BÁO CÁO, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH TẠI KỲ HỌP
1. Nội dung của Thường trực HĐND tỉnh trình
1.1. Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công
tác 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh.
1.2. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 3
HĐND tỉnh.
1.3. Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến
Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh.
1.4. Tờ trình dự thảo nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của
HĐND tỉnh.
1.5. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND tỉnh
năm 2021.
1.6. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Thường trực
HĐND tỉnh năm 2021.
2. Nội dung các Ban của HĐND tỉnh trình
2.1. Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công
tác 6 tháng cuối năm 2022 của các Ban HĐND tỉnh.
2.2. Báo cáo thẩm tra các nội dung UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh,
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trình tại kỳ họp.
2.3. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của các Ban HĐND tỉnh trong 6
tháng đầu năm 2022.
3. Nội dung UBND tỉnh trình
3.1. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác
6 tháng cuối năm 2022 của UBND tỉnh.
3.2. Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng,
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
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3.3. Báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022
và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
3.4. Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và
phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
3.5. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu
năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
3.6. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6
tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
3.7. Báo cáo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương
hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
3.8. Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và
sau Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh.
3.9. Báo cáo tiếp thu, giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua
thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.
3.10. Tờ trình dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối
năm 2022.
3.11. Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định mức học phí giáo dục mầm
non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023.
3.12. Tờ trình dự thảo nghị quyết về phát triển Thanh niên tỉnh Kon Tum
giai đoạn 2021-2030.
3.13. Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ thúc
đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước thuộc Chương trình phát
triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030.
3.14. Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức
phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm cho các ngành, các cấp
của địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn
I: 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
3.15. Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng
tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị phương
tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa
bàn tỉnh Kon Tum.
3.16. Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức
phân bổ vốn ngân sách nhà nước cho các ngành, các cấp của địa phương thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
3.17. Tờ trình dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số
28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh về phí và lệ phí
trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
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3.18. Tờ trình dự thảo nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu
hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
3.19. Tờ trình dự thảo nghị quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác để thực hiện dự
án đầu tư.
3.20. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về đặt tên và điều chỉnh, bổ sung một
số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
3.21. Tờ trình Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án giảm nghèo bền vững
đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
3.22. Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và miền núi 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh
Kon Tum.
4. Tòa án nhân dân tỉnh trình:
4.1. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6
tháng cuối năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh.
4.2. Báo cáo tiếp thu, giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua
thẩm tra của Ban HĐND tỉnh.
5. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trình:
5.1. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6
tháng cuối năm 2022 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
5.2. Báo cáo tiếp thu, giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua
thẩm tra của Ban HĐND tỉnh.
6. Cục Thi hành án dân sự tỉnh trình:
6.1. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6
tháng cuối năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
6.2. Báo cáo tiếp thu, giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua
thẩm tra của Ban HĐND tỉnh.
7. Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh trình: Báo cáo công tác 6 tháng đầu
năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Đoàn Hội
thẩm nhân dân.
8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trình: Thông báo về hoạt
động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến,
kiến nghị của Nhân dân địa phương.
9. Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh trình: Báo cáo kết quả
giám sát, dự thảo nghị quyết về kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện
chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế và công tác khám chữa bệnh đối với người
dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng được Ngân sách Nhà nước đóng và hỗ
trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
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10. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chuẩn bị: Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ
3 Quốc hội Khóa XV.
11. Chất vấn và trả lời chất vấn
II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH KỲ HỌP
1. Thời gian: Dự kiến trong 03 ngày, từ ngày 06/7/2022 đến ngày
08/7/2022 (thứ Tư đến thứ Sáu); khai mạc sáng ngày 06/7/2022.
2. Địa điểm: Tại Hội trường Trụ sở HĐND tỉnh (số 196, đường Bà Triệu,
thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).
III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
Các cơ quan gửi báo cáo và Tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp theo
tiến độ sau đây:
1. UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh,
Cục thi hành án dân sự tỉnh
- Các báo cáo và Tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp gửi về Thường
trực HĐND tỉnh chậm nhất vào ngày 08/6/2022 (để chuyển các Ban của
HĐND tỉnh thẩm tra).
- Báo cáo tiếp thu, giải trình về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua
thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh gửi về Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất
vào ngày 28/6/2022.
2. Các Ban của HĐND tỉnh
Hoàn thành, gửi báo cáo thẩm tra chậm nhất ngày 20/6/2022 và báo cáo
tổng hợp kết quả thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thuộc lĩnh vực phụ trách
chậm nhất ngày 29/6/2022 về Thường trực HĐND tỉnh.
3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội thẩm nhân dân của
Tòa án nhân dân tỉnh: Gửi tài liệu kỳ họp về Thường trực HĐND tỉnh chậm
nhất vào ngày 24/6/2022.
4. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: Gửi báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 3 Quốc
hội Khóa XV về Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất vào ngày 30/6/2022.
5. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Gửi tài liệu cho đại biểu
HĐND tỉnh để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến tham gia tại kỳ họp chậm nhất vào
ngày 02/7/2022.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ nội dung được phân công, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các
cơ quan chỉ đạo, khẩn trương tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng quy trình và tiến
độ đã xác định tại Thông báo này.
2. Các cơ quan thông tin đại chúng ở tỉnh tổ chức tuyên truyền trước,
trong và sau kỳ họp. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh truyền hình trực tiếp
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phiên khai mạc, phiên thảo luận, phiên chất vấn tại Hội trường và phiên bế mạc
kỳ họp.
3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có nội dung cần điều chỉnh, bổ
sung, các cơ quan, đơn vị liên quan xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh xem xét.
4. Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chịu trách nhiệm đôn
đốc, tổ chức thực hiện Thông báo này./.
Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Báo Kon Tum;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Các phòng thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT, TH.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Hải

