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GIẤY MỜI  

Hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ Chín, 

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khoá X 

             
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 

2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;  

Thực hiện Công văn số 35/HĐND-TT ngày 03 tháng 3 năm 2023 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phân công thẩm tra văn bản 

trình Kỳ họp thứ Chín, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X; 

Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì tổ chức Hội nghị thẩm tra các văn bản trình 

Kỳ họp thứ Chín, với thành phần mời, thời gian và địa điểm, như sau: 

1. Thành phần mời  

- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự, chỉ đạo Hội nghị; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Ban Pháp chế và Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các sở: Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và 

Môi trường; Tài chính; 

- Lãnh đạo Văn phòng và Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng 

Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Cà Mau, Báo Cà Mau dự, đưa tin. 

2. Thời gian và địa điểm 

a) Thời gian: Một ngày, bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 24 tháng 3 năm 2023. 

b) Địa điểm: Tại Phòng họp A, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh (số 288, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau). 

3. Nội dung thẩm tra: Có Chương trình kèm theo. 
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* Lưu ý:  

- Đề nghị UBND tỉnh hoàn chỉnh các văn bản theo nội dung thẩm tra, gửi 10 

bộ tài liệu về Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trước ngày 21/3/2023, để phục 

vụ Hội nghị thẩm tra. 

- Tài liệu phục vụ thẩm tra được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử 

HĐND tỉnh (địa chỉ: hdnd.camau.gov.vn). Đề nghị các đại biểu truy cập khai thác, 

nghiên cứu để có ý kiến góp ý, thảo luận. Hội nghị không phát tài liệu giấy. 

Rất mong các đồng chí sắp xếp công việc đến dự Hội nghị thẩm tra theo thời 

gian và địa điểm nêu trên./.    

 

 Nơi nhận:                                                                                           
- Như thành phần mời; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- LĐVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;                      
- Phòng: CT.HĐND, HC-TC-QT; 

- Lưu: VT, LT. 

 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 

 

Nguyễn Minh Đương 
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CHƯƠNG TRÌNH 

Hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ Chín 

HĐND tỉnh Cà Mau Khoá X của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

(Kèm theo Giấy mời số           /GM-HĐND ngày       /3/2023 

của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Cà Mau) 

 

 

TT Nội dung Cơ quan soạn thảo 

1 

Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, hủy bỏ công trình, 

dự án trong Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng 

rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

2 
Dự thảo Nghị quyết thông qua hệ số điều chỉnh giá 

đất năm 2023 

Sở Tài chính 

3 

Dự thảo Nghị quyết phê duyệt Phương án phân khai 

nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu 

thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông năm 2023 

4 

Dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế lồng ghép 

nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, 

giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các 

chương trình, dự án khác; cơ chế huy động các 

nguồn lực khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 

2021 - 2025 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

5 

Dự thảo Nghị quyết về kéo dài thời gian bố trí vốn, 

kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân Kế hoạch 

đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 (nguồn vốn 

ngân sách địa phương) 

6 

Dự thảo Nghị quyết giao bổ sung Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (vốn đầu tư 

phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia); giao bổ sung 

danh mục, kế hoạch vốn nguồn tăng thu xổ số kiến 

thiết năm 2022 (bố trí năm 2023) vào Kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 

2023 (vốn xổ số kiến thiết); giao Kế hoạch vốn 

nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022 (bố trí 

năm 2023) (từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022 

dư dự toán chưa phân bổ) 
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