
DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH 

THẢO LUẬN TẠI CÁC TỔ TRƯỚC KỲ HỌP THỨ TÁM 

(Chiều ngày 29/11/2022 đến khi kết thúc thảo luận) 

 

 1. Tổ trưởng phát biểu gợi ý những vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận. 

2. Căn cứ Chương trình này, Tổ trưởng điều hành thảo luận. 

 3. Trước khi đại biểu phát biểu đóng góp, thảo luận các văn bản tự nghiên 

cứu, Tổ trưởng có thể mời ý kiến đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh thông tin 

về kết quả thẩm tra các văn bản này trình kỳ họp (nội dung thẩm tra các Tờ trình 

và dự thảo nghị quyết khác đại biểu đã được nghe thông tin tại Hội trường). 

 4. Tổ trưởng kết luận những nội dung được Tổ thống nhất đề nghị. Trường 

hợp có nhiều ý kiến khác nhau thì lấy ý kiến biểu quyết theo đa số và phản ánh lại 

trong phiên thảo luận chung ở hội trường kỳ họp. 

 5. Tổ trưởng đề cử và đăng ký danh sách đại biểu phát biểu tại buổi thảo 

luận chung ở hội trường (khi đến kỳ họp). 

Thời gian TT Nội dung thảo luận 

Từ 14 giờ 

đến 17 giờ, 

ngày 

29/11/2022 

I CÁC BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH 

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 

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

năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

3 

Báo cáo tiếp thu, trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ 

họp thứ Sáu và trước Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa X, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 

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

phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

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

nhũng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

6 
Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 

2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

7 Báo cáo công tác của UBND tỉnh năm 2022  

8 
Báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 

2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

9 
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 

2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

10 Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Cà Mau năm 2021 



2 

 

 

11 
Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Cà Mau năm 

2021 

12 
Kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 

2025 tỉnh Cà Mau 

13 
Báo cáo kết quả quyết định chủ trương đầu tư các chương 

trình, dự án nhóm B, nhóm C 

Từ 08 giờ 

đến 11 giờ, 

ngày 

30/11/2022 

II 
BÁO CÁO CỦA CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP VÀ CỤC 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH  

1 

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

Mau về kết quả công tác kiểm sát năm 2022 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2023 

2 
Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau về công 

tác xét xử năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 

3 
Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2022 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

III BÁO CÁO CỦA THƯỜNG TRỰC, CÁC BAN HĐND TỈNH  

1 

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  

2 
Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 

3 
Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023  

4 
Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND 

tỉnh năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023  

Từ 14 giờ 

đến 17 giờ, 

ngày 

30/11/2022 

IV CÁC TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

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

biệt) 

2 
Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 

2023 (NQ cá biệt) 

3 
Nghị quyết về quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2021 

(NQ cá biệt) 

4 
Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà 

Mau năm 2023 (NQ cá biệt) 

5 
Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

2021 – 2025 (NQ cá biệt) 

6 Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (NQ cá biệt) 
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7 
Nghị quyết ban hành Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 

2023 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (NQ cá biệt) 

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) 

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) 

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) 

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) 

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) 

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) 

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

Cà Mau ban hành (NQ QPPL) 

15 

Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát về tình hình thực hiện 

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

địa bàn tỉnh Cà Mau (NQ cá biệt 

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

HĐND tỉnh năm 2023 (NQ cá biệt) 

* Lưu ý: 

- Thư ký Tổ thảo luận có nhiệm vụ ghi đầy đủ, chính xác, trung thực nội 

dung, diễn biến, ý kiến thảo luận của đại biểu trong Tổ; 

- Kết thúc mỗi buổi thảo luận, Tổ trưởng Tổ thảo luận gửi biên bản họp Tổ 

về Thường trực HĐND tỉnh (qua Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh); 

- Thư ký Tổ thảo luận thông qua biên bản họp Tổ; tiến hành chỉnh sửa biên 

bản theo nội dung đóng góp của các thành viên trong Tổ (nếu có), cùng với Tổ 

trưởng ký vào biên bản thảo luận Tổ. 


