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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Tham dự phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ 12
Căn cứ Điều 106 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND
tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 12. Trân trọng kính mời quý đại biểu đến tham dự
phiên họp.
1. Thành phần tham dự:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban
MTTQVN tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở
Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào
tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ
Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo các phòng và chuyên viên thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và
HĐND tỉnh;
- Phóng viên Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình, Website Bình Dương.
2. Nội dung: Xem xét, cho ý kiến đối với các đề nghị xây dựng Nghị quyết
của Hội đồng nhân dân tỉnh, bao gồm:
(1) Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở
hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
(2) Chính sách hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh động vật
trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
(3) Quy định chính sách hỗ trợ giá nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa
bàn tỉnh Bình Dương;
(4) Quy định mức chi thực hiện chương trình y tế - dân số trên địa bàn tỉnh
giai đoạn 2021-2025;
(5) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày
31/7/2019 quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, nhân
viên và học sinh, sinh viên ngành Giáo dục và Đào tạo, Giáo dục nghề nghiệp
tỉnh Bình Dương;
(6) Sửa đổi Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 25/4/2022 của HĐND
tỉnh quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục
và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

2
(7) Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 về
Quy định chế độ hỗ trợ, chi tiêu tài chính và định mức chi đối với lĩnh vực văn
hóa, thể thao tỉnh Bình Dương;
(8) Chính sách hỗ trợ kinh phí đối với người tham gia bảo hiểm y tế, bảo
hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022 – 2026;
(9) Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản
quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của HĐND, UBND các cấp;
(10) Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chính sách thu hút, chế độ
hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương
được ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của
HĐND tỉnh Bình Dương;
(11) Chính sách hỗ trợ đặc thù cho lãnh đạo hội cấp xã và cán bộ Hội Chữ
thập đỏ tỉnh Bình Dương;
(12) Quy định hỗ trợ tiền ăn trưa cho cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động, lực lượng vũ trang làm việc tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương;
(13) Quy định về số lượng, mức hỗ trợ tình nguyện viên hướng dẫn thực hiện
dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, Trung tâm Phục
vụ hành chính công cấp huyện và Bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình
Dương;
(14) Chế độ, chính sách đối với Đại đội Dân quân thường trực của tỉnh
Bình Dương;
(15) Quy định hỗ trợ tiền ăn cho Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban
Chỉ huy Quân sự cấp xã.
3. Thời gian: Bắt đầu lúc 13 giờ 30, ngày 07 tháng 10 năm 2022 (Chiều
thứ sáu).
4. Địa điểm: Hội trường A HĐND tỉnh - tầng 15 tháp B Trung tâm Hành
chính tỉnh.
Thường trực HĐND tỉnh đề nghị quý vị đại biểu sắp xếp tham dự đầy đủ và
đúng thời gian quy định.
* Lưu ý: Tài liệu phiên họp được cung cấp trực tuyến, đề nghị các đại biểu vui
lòng quét mã QR để khai thác tài liệu; đồng thời, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng,
chống dịch Covid-19./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Các phòng;
- Lưu: VT, Th.Trg.
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