
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Triệu tập Kỳ họp thứ Tám Hội đồng nhân dân 

tỉnh Cà Mau Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 

 
 

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU  

KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Triệu tập Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh Cà Mau Khóa X, nhiệm kỳ 

2021 - 2026 để tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; thông 

qua một số nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. 

 (Kèm theo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Tám). 

1. Thời gian: Kỳ họp diễn ra 02 ngày, khai mạc lúc 08 giờ, ngày 08 tháng 

12 năm 2022. 

- Lúc 06 giờ 45 phút: Đại biểu HĐND tỉnh dâng hoa và dâng hương Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, tại Khu tưởng niệm Bác Hồ. 

- Lúc 07 giờ 45 phút: Đại biểu HĐND tỉnh họp phiên trù bị. 

- Lúc 08 giờ: Chính thức khai mạc kỳ họp. 

2. Địa điểm: Tại Hội trường Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (số 288, 

đường Trần Hưng Đạo, Phường 5, thành phố Cà Mau). 

Điều 2. Đại biểu HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có trách nhiệm 

tham dự Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh theo Quyết định này. 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH CÀ MAU 

 
Số:        /QĐ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Cà Mau, ngày       tháng 11 năm 2022 
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Điều 3. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh chịu 

trách nhiệm tham mưu nội dung và chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp. UBND 

tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình, chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.  

 
 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh uỷ; 

- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- BTT.UBMTTQVN tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Phòng CT HĐND, HC-TC-QT; 

- BBT Trang TTĐT HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, Hn. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Lê Thị Nhung 

 



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH CÀ MAU 

 

 

                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    

 

  

CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ TÁM (KỲ HỌP CUỐI NĂM) 

HĐND TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

(Từ ngày 08 đến ngày 09 tháng 12 năm 2022) 

 

Thời gian TT Nội dung kỳ họp Người trình bày 

Thời 

lượng 

(phút) 

Ngày 08/12/2022  

Buổi sáng 

8 giờ 

 

Truyền hình trực 

tiếp tất cả các nội 

dung làm việc 

theo Chương 

trình  

I NGHI THỨC  5 

1 Chào cờ, hát Quốc ca   Đại biểu dự kỳ họp 3 

2 Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự kỳ họp 

Ông Trần Văn Trung, 

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh 

2 

II NỘI DUNG KỲ HỌP   

1 Diễn văn khai mạc Kỳ họp 
Ông Nguyễn Tiến Hải,  

Chủ tịch HĐND tỉnh 
10 

2 UBND tỉnh thông qua các báo cáo (06 báo cáo) 
 

 
135 

(1) 

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2023 

Ông Huỳnh Quốc Việt,  

Chủ tịch UBND tỉnh 
40 

 (2) 
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 

2022 và phương hướng, nhiệm vụ ngân sách năm 2023 

UBND tỉnh ủy quyền 

Ông Đoàn Quốc Khởi,  

Giám đốc Sở Tài chính 

15 

KỲ HỌP THỨ TÁM 



2 

 
 

 

 (3) 

Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 

Sáu và trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ Tám, 

HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Ông Lâm Văn Bi,  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
30 

09 giờ 40 phút - 

09 giờ 55 phút  
 Giải lao  15 

 (4) 
Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2023 
UBND tỉnh ủy quyền 

 Ông Nguyễn Minh Phụng,  

Chánh Thanh tra tỉnh 

15 

 (5) 
Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 
15 

 
(6) 

Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 

2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

UBND tỉnh ủy quyền 

Ông Phạm Thành Sỹ,  

Giám đốc Công an tỉnh 

20 

 3 Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV 

Ông Nguyễn Quốc Hận,  

Phó trưởng Đoàn phụ trách  

Đoàn ĐBQH tỉnh 
20 

11 giờ 05 phút  Kết thúc phiên làm việc buổi sáng 

Buổi chiều 

13 giờ 30 phút 

4 

Báo cáo tình hình tổ chức, kết quả hoạt động của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Cà Mau năm 2022 và phương hướng, nhiệm 

vụ năm 2023 

Bà Lê Thị Nhung, 

 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 
15 

5 
Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính 

quyền năm 2022 

Ông Trần Văn Hiện,  

Chủ tịch Ủy ban MTTQ  

Việt Nam tỉnh 
10 

 6 
Báo cáo của các cơ quan tư pháp và Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh  
 45 

 

(1)  

Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau 

về kết quả công tác kiểm sát năm 2022 và các nhiệm vụ trọng 

tâm năm 2023 

Ông Đặng Dư Phương,  

Viện trưởng Viện KSND tỉnh 
15 



3 

 
 

 

 
(2)  

Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau về kết quả 

công tác năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 

Ông Hà Thanh Hùng, 

Chánh án TAND tỉnh 
15 

 (3)  
Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 

2022, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 

Ông Huỳnh Hoàng Khâm, 

Cục trưởng Cục Thi hành án DS 
15 

 
7 

Thường trực HĐND và UBND tỉnh thông qua các Tờ trình 

(16 Tờ trình) 

Đã thảo luận trước tại Tổ  

không trình bày tại Hội trường 
5 

 
8 Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh  55 

 
(1) Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

Ông Nguyễn Sơn Ca, 

Trưởng Ban Pháp chế 
20 

15 giờ 05 phút -

15 giờ 20 phút 
 Giải lao  15 

 
(2)  Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

Bà Vũ Hồng Như Yến, 

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách 
20 

 
(3)  Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 

Ông Nguyễn Phương Đông, 

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội 
15 

 
9 Thảo luận tại hội trường  120 

 
 Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu 

Ông Trần Văn Trung, Chánh Văn 

phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh, Thư ký Kỳ họp 

20 

 
 Chủ tọa điều hành, gợi ý thảo luận 

Ông Nguyễn Tiến Hải,  

Chủ tịch HĐND tỉnh 
5 

 
 Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, tranh luận 

Đại biểu dự Kỳ họp  

và lãnh đạo sở, ngành tỉnh 
40 

17 giờ  Kết thúc phiên làm việc ngày 08/12/2022 

 



4 

 
 

 

 

Ngày 09/12/2022 

Buổi sáng  

07 giờ 30 phút 

 Đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thảo luận, tranh luận 
Đại biểu dự Kỳ họp  

và lãnh đạo sở, ngành tỉnh 
25 

 
Ý kiến giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu đặt ra tại Tổ thảo luận 

và tại hội trường của lãnh đạo UBND tỉnh  
Lãnh đạo UBND tỉnh 20 

 
 Ý kiến của Chủ tọa Kỳ họp 

Ông Nguyễn Tiến Hải,  

Chủ tịch HĐND tỉnh 
10 

 10 Chất vấn, trả lời ý kiến chất vấn  210 

 
 Chủ tọa điều hành chất vấn 

Ông Nguyễn Tiến Hải,  

Chủ tịch HĐND tỉnh 

5  
 

Thông qua Tờ trình về việc đề xuất vấn đề chất vấn, người bị 

chất vấn tại Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh 

Ông Dương Huỳnh Khải, 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 

  Thảo luận, biểu quyết Đại biểu HĐND tỉnh 

  Chất vấn, trả lời chất vấn và tranh luận Đại biểu dự Kỳ họp 60 

09 giờ 30 phút -

09 giờ 45 phút 
 Giải lao 15 

  Tiếp tục chất vấn, trả lời chất vấn và tranh luận Đại biểu dự Kỳ họp 100 

11 giờ 25 phút  Kết thúc phiên làm việc sáng ngày 09/12/2022 

Buổi chiều 

13 giờ 30 phút 

 Ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh 30 

 Nhận xét việc chất vấn và trả lời chất vấn 
Ông Nguyễn Tiến Hải,  

Chủ tịch HĐND tỉnh 
15 
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Thông qua các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh (16 dự 

thảo Nghị quyết) 
Chủ tọa 32 

 (1)  Nghị quyết về dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2023 (NQ cá biệt)  2 

 
(2)  

Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 

2023 (NQ cá biệt) 
 2 



5 

 
 

 

 
(3)  

Nghị quyết về quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2021 (NQ 

cá biệt) 
 2 

 
(4)  

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau 

năm 2023 (NQ cá biệt) 
 2 

 
(5)  

Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 

– 2025 (NQ cá biệt) 
 2 

 (6)  Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (NQ cá biệt)  2 

 (7) 
Nghị quyết ban hành Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2023 

trên địa bàn tỉnh Cà Mau (NQ cá biệt) 
 2 

 (8)  

Nghị quyết quy định các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất liên 

kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, hỗ 

trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ thuộc các Chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau (NQ QPPL) 

 2 

 (9)  

Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công 

tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau (NQ QPPL) 
 2 

 

(10)  

Nghị quyết quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ 

trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục công 

lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau (NQ QPPL) 
 2 

 

(11) 

Nghị quyết quy định nội dung chi và 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 trên 

địa bàn tỉnh Cà Mau (NQ QPPL) 

 2 

 

(12) 

Nghị quyết đặt tên 17 tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà 

Mau, huyện Trần Văn Thời và huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 

(NQ QPPL) 
 2 



6 

 
 

 

 

(13) 

Nghị quyết quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an 

viên bán chuyên trách tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở ấp; chi 

hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã, thị trấn bán chuyên trách kết 

thúc nhiệm vụ mà không bố trí, sắp xếp được công tác khác hoặc 

không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa 

bàn tỉnh Cà Mau (NQ QPPL) 

 2 

 (14) 
Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Cà Mau ban hành (NQ QPPL) 
 2 

 
(15) 

Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát kết quả triển khai, thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên 

địa bàn tỉnh Cà Mau (NQ cá biệt) 
 2 

 (16)  
Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của 

HĐND tỉnh năm 2023 (NQ cá biệt) 
 2 

 III BẾ MẠC KỲ HỌP  15 

 1 Diễn văn bế mạc Kỳ họp 
Ông Nguyễn Tiến Hải,  

Chủ tịch HĐND tỉnh 
13 

15 giờ 02 phút 2 Chào cờ, hát Quốc ca Đại biểu dự Kỳ họp 2 



7 

 
 

 

* Tài liệu đại biểu HĐND tỉnh tự nghiên cứu 

1. Báo cáo công tác của UBND tỉnh năm 2022. 

2. Báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

3. Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

4. Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Cà Mau năm 2021. 

5. Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Cà Mau năm 2021 (Kèm theo Tờ trình về quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau 

năm 2021 của UBND tỉnh). 

6. Kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025 tỉnh Cà Mau (Kèm theo Tờ trình về dự toán ngân sách 

tỉnh Cà Mau năm 2023 của UBND tỉnh). 

7. Báo cáo kết quả quyết định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án nhóm B, nhóm C. 

8. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. 

9. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. 

10. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. 
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