HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Ti do - Hinh phüc
TINH HA GIANG
S: /156/DC-HDND

Ha Giang, ngày 40 tháng 11 näm 2020

BE CU'€%NG TIEP XUC CIY Tifi
Trirc K)r hQp thir 16 và sau K hçp thfr 15 (chuyên d)
HBND tinh khóa XVII nhim kr 2016 — 2021
KInh g1ri: Các vj Dai biu Hi dng nhân dan tinh.
Thrc hin Lust T chi'rc chInh quyn dja phuong nàm 2015; Thu?mg trirc
HDND tinh thông báo di,r kin ni dung, chrnmg trInh K5' hçp thir 16 và kêt qua chü
yêu cüa K5' h9p thr 15 (chuyên dê) dê các vi dai biêu báo cáo vâi cr tTi, nhu sau:
A. DIJ MEN CHUNG TRINH K'( HQP TH1' 16 HBND T!NH
KS' h9p thir 16, HDND tinh duc t chirc trong 03 ngày, tü ngày 07/12 ('tht
Hal) den ngày 09/12/2020 'thz Tzr,).
1. Ngày 07/12/2020: ti'r 08 gRi 00 phUt, khai mic K5' h9p (phien khai mqc sê
dwcrc truyên hInh fryc tiêp trên song HGTV cña Dài PITH tinh dê ci tn theo d61);
sau khai mac, K5' h9p sê xem xét các Báo cáo, Th trInh kern dr thâo Nghj quyêt
trInh tai K5' hçp.
2. Ngày 08/12/2020:
- Buo2i sang: KS' hçp chia th thâo 1un (cac dgi bieu tháo lugn tgi Td.
- Budi chiu. K5' h9p sêti&i hành ch.t vn UBND tinh và Lãnh dao mt s
si, ngânh cüa tinh (phiên chat van së du'çic truyên hInh trtc tiê'p trên song HGTV
cña Dài PiTH tinh).
3. Ngày 09/12/2020:
- Buo2i sáng. KS' hçp s thâo 1un tai Hi tnx?mg và thrc hin cong tác can b.
- Budi chiu: K5' h9p biu quy& thông qua các dir thâo Nghj quy& và B mac
K5' h9p (du'cic truyên hInh try'c tiêp trên song HGTV cia Dài PITH tinh).
B. DII MEN NO! DUNG K'( HQP K( HQP TH 16 HBND TINH
I. CAC BAO CÁO TRINII Ki' HQP: KS' h9p xem xét 24 báo cáo, ci th:
1. Các báo cáo cüa Thu'o'ng trirc HBND, các Ban HBND tinh (11 báo
cáo). Báo cáo kêt qua hoat dng n.m 2020 và phucing hizàng, nhim vi trçng tam
nam 2021 cüa HDND tinh, các Ban HDND tinh; tong hcip các kin, kin nghj
cüa cir tn truâc k5' h9p thu 16, IHDND tinh; kêt qua thirc hin hoat dng giám sat
cüa HDND tinh näm 2020 và báo cáo thãm tra các van ban trInh tai k5' h9p cüa các
Ban HDND tinh.
2. Báo cáo cüa UBND tinh (10 báo cáo,): K& qua thirc hin nhim vii nàm
2020 và phuang hixàng nhim viii näm 2021, gm: Báo cáo tInh hInh thrc hin
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nhim vi phát trin kinh t - xâ hi, quc phông - an ninh; tInh hInh thu, chi ngân
sách dja phmyng và sü diving dir phông ngân sách cap tinh; cong tác phông, chông
tham nhflng; kêt qua thçrc hành tiêt kim, chông lang phi; cong tác phông, chong
ti phm và vi phm pháp lut; kêt qua giài quyêt khiêu ni, to cáo; két qua 5 nm
th'çrc hin Ngh quyêt HDND tinh ye Kê hoch phát triên kinh te-xà hi tinh Ha
Giang, giai doan 2016-2020; tong kêt Chuung trInh miic tiêu quôc gia giârn nghèo
ben vung trên dja bàn tinh Ha Giang, giai doan 20 16-2020 (Chuyên de); kêt qua 5
näm thic hiên Chixong trInh miic tiêu quôc gia xây drng nông thôn mâi giai doan
2016-2020 (Chuyên dê) và kêt qua giài quyêt các kiên, kiên nghj ci'r tn trithc và
sau K' hçp thi'r 14 HDND tinh khóa XVII.
3. Báo cáo cüa các co quan Tu pháp (03 báo cao): K& qua cong tác näm
2020 và phuong hrnrng, nhiêm vi näm 2021 cüa Vin Kiêm sat nhân dan tinh, Tôa
an nhân dan tinh và Cuc thi hành an dan s1r tinh.
4. Ngoài ra K3' hQp nghe:
4.1. Chü tjch Uy ban M.t trn T qu& Vit Nam Vit Narn tinh Ha Giang
trInh bay thông báo ye cong tác tham gia xây dmg chInh quyên näm 2020 và
phuong hiràng, nhim vi näm 2021 cüa Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh
Ha Giang.
4.2. Doàn DBQH khóa XIV don vj tinh Ha Giang Báo cáo k& qua k' hçp thu
Muôi, Quoc hi khóa XIV.
ii. cAc T TRINH KEM DV THAO NGHJ QUYET TRINH K' HQP
* Kj' h9p sêxem xét 20 Tô trinh kern dr tháo Nghj quyll sau:
1. Ti tnlnh ban hành Nghj quyt quy djnh v s luçmg, chirc danh, mt s chê
d chinh sách doi vci nguYi hot dng không chuyên trách i cap xã, thôn, to dan
phô, nh&ng ngithi tham gia cOng vic a thôn, to dan phô; müc khoán kinh phi hot
dng dôi vOi các to chirc chInh trj - xä hi 6 cap xã trên dja bàn tinh Ha Giang
(thay the Nghj quyêt so 27/2018/NQ-HDND ngày 0 7/12/2018 cia HFJND tinh Ha
Giang).
D kjp thôi ci th hóa các quy djnh tai Nghj djnh s 34/2019/ND-CP
ngày 24 thang 4 näm 2019 cUa ChInh phU tha dói, bO sung mt so guy djnh ye can
bç5, cOng chic cap xâ va ngwài hogt dng khOng chuyên trách a cap xâ, a thOn, to
dan phO; Thông tir so 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 näm 2019 cüa B
tnu?mg Bô Ni vii huàng dan mt sO quy djnh ye can b5, cOng ch&c cap xã và
ngwài hogt d5ng khOng chuyên trách a cap xâ, a thOn, tO dan phô phü hcip vói kha
näng ngân sách và diêu kin th1rc tê cüa tinh.
Uy ban n/ian dan tinh dir kiln quy djnh mt s ni dung chü yu sau:
a) V chic danh, scf lwçrng, m&c phy cá'p cña nhil'ng ngithi hogt dng khOng
chuyên trách ó cap xä.
B sung 01 chüc danh Chi huy phó quãn sr, 01 chuc danh Phó Tnuang cong an
cap xà ti các xã có cOng chuc dôi du do bô trI Tru&ng cOng an là cong an chinh quy;
bô chuc danh Cong an viên thu?mg trrc ti các xä, thj tnn trQng dim, phuc tp v an
ninh, trt tu.
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* V s lwQiig: so 1uçing nhftng nguii hott dng không chuyên trách a cap xã
&rqc bô trI theo Quyet djnh phân loai &in vi hành chInh xâ, phuang, thj trãn ('cy
the: cap xd loqi 1 tôi da 10 ngithi; cap xa loqi 2 tói da 8 ngithi, cap xa loqi 3 tói
dci 7 ngwàz). Dôi vâi các xâ, thj trán dôi du cong chüc do dà bô trI Tru&ng cong an
cap xà là cong an chInh quy thI duçic bô trI them 01 ngiRñ dam nhim chirc danh
Phó Tnthng cOng an xã.
* V chzc danh:
- Mi dn vi hành chInh xà có 16 chüc danh, thj tr.n có 17 chirc danh,
phixông có 19 chi'rc danh ngui hot dng không chuyên trách cp xà.
- Di vâi các xà, thj tr.n dôi du cong chüc do dâ b trI Trixrng cong an cp xà
là cong an chInh quy thI duçic bô trI them chrc danh Phó Trtxâng cong an xL
* M&cphy cap ngu'&i hoqt dç5ng không chuyên trách ó' ca'p xâ và m&cphy cap
kiêm nhim. Giü nguyen nhu quy djnh tti Ngh quyêt 27/NQ-HDND (dói vó'i ch&c
danh Phó Trwó'ng cong an xä dOi vó'i các xâ, thj trân dOi du cOng chic do dâ bO trI
Trzthng cOng an cap xâ là cOng an chInh quy dupv hithng in&cphy cap 1,0).
b) V chic danh, so lwcm, mz'c phy cOp cia nhi'mg ngirài hoqt d3ng khOng
chuyên trách & thOn, tO dan phô:
* V sO lwng: giãm s luqng ngui hoat dng khOng chuyên trách a thôn, th
dan phO tr 07 nguiiIthon, 05 nguñ/tO dan phô xuOng cOn 03 nguii/thôn, to dan
phô.
* V chic danh: giãm s luçmg chüc danh tr thôn có 12 chirc danh, t d
phô thuc thj trân có san xuât nông nghip có 11 chirc danh, to dan phô thuc thj
trãn không có san xuât nông nghip, to dan phô thuc phuing có 10 chirc danh
xuOng cOn 03 cht'rc danh.
- BO sung quy djnh dOi vó'i ngwài tham gia cOng viçc ó' thOn, tO dan pM:
Tai Nghj quyt s 271NQ-HDND dâ xác djnh nhftng ngi.thi tham gia cOng
vic & thôn, tO dan phô là nhng ngui hot dng không chuyên trách. Tuy nhiên,
Nghj djnh sO 34/2019/ND-CP quy djnh dôi vâi nguôi hoat dng không chuyên
trách a thôn, tO dan phô chi có 03 chirc danh, gOm: BI tint chi b, TrwOi'zg thOn/TO
trw&ng TO dan phO, TrwOg Ban Ong tác Mt trn. Nhng chrc danh cOn li
không gpi là ngui hot dng khOng chuyên trách ma duc gi là nhng nguai
tharn gia cong vic a thOn, to dan phô và huâng phi cp (hoc bi dwövzg) theo
buOilnguai.
- V mtcphy ca'p: Tang mirc phii cp di vâi nguai hott dng không chuyên
trách a thOn, tO dan phO, nhu sau:
+ Thôn thuc xâ biên giôi, thOn thuc xâ tr9ng dim, phirc tp ye an ninh trt
tir, thOn Co tü 350 h gia dInh tra len: BI thu Chi b: 1,2; Truang thôn
hoc T tru1ng T dan ph& 1,2; Truâng Ban cong tác Mt trn: 0,6.
+ Thôn, tO dan phO cOn lai: BI thu Chi bO: 1,0; Trithng thôn hoc T tnthng
TO dan phô: 1,0; Tnrâng Ban cOng tác Mt trn: 0,4.
- V phy cOp kiêm nhim dOi v&i ngwài hoqt dng khOng chuyên trách & thón,
tO dan phO: giU nguyen nhu quy djnh ti Nghj quyt s 271NQ-HDND là duçic
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hithng müc phii cp kiêm thim bang 100% phit cp cUa mi chirc danh kiêm
nhim.
c) Quy djnh mzc bi dw5ng d6i vói ngu'ô'i tham gia cong vic a thOn, td dan
phO: dir thào Nghj quyêt quy djnh mi thôn, to dan phô duçc bô trI tôi cIa 01
ngithi/chCrc danh de duçic hiRing mirc bôi during, ciii the:
* DO'i vái ngwài tham gia cOng vic & thôn, td dan phd gm. Chi
hOi truâng
Hi Cru chiên binh, Chi hi triRing Hi Lien hip Phi n, Chi hi tru&ng Hi
Ngrnii cao tuôi, Chi hi triRing Hi nông dan, BI thu chi doàn, Chi hi trithng Hi
chf?r thp do, nhãn vienkhuyen nong, khuyen lam, thu y, rnoi triRing (dôi v61 thOn,
tO dan phO thu5c thj trán có san xuât nOng nghip). Müc bôi during ci the nhu sau:
- Thôn thuc xâ biên giói; thôn thuc xä trçng dim, phirc tp v an ninh trt
t%r; thôn có ti'r 350 h gia dInh tth len duçic hiRing 50.000 dông/buôilngithi. Giao
Uy ban nhân dan cap xâ quyêt djnh chi trâ theo thirc tê phát sinh, nhung mi.'rc ho
trçi chi bôi duong ti cIa t1r ngân sách nha nuâc cho nhUng ngi.thi trrc tiêp tham gia
cong vic a thôn không qua 15 triu dônglthon/nàm;
- Thôn, t dan ph cOn 'ai duçic hiRing 40.000 dngIbui/ngiRii. Giao Uy ban
than dan cap xâ quyêt djnh chi trã theo thirc tê phát sinh, nhung m1rc ho trçi chi bôi
during tôi cIa tü ngân sách nhà nuâc ch? nhthig ngiRri trirc tiêp tham gia cong vic
i thôn, to dan phô không qua 12 triu dônglthOn, to dan phôlnàm.
* Ddi vài ngw&i tham gia cOng vic 0' thôn, td dan phd grn: Thôn di tnr&ng
hotc To di tru&ng 0,7; cong an viên (dOi vâi thOn, tO dan phO thuc xà, thj trán,)
0,7; thành viên bão v dan phô (dOi vái tO dan phO thu5c phu'àng) 0,25; nhãn viên y
tê thôn (dOi v&i thOn thuc dan vj hành chInh cap xâ thu5c viing khó k/ian) 0,5;
than viên y tê thOn (dOi v0'i thOn thuç5c don vj hành chInh con igi) 0,3.
d) V m&c khoán kinh phi hogt dç3ng cho các to2 chi'c chInh trj-xä hi 0' cdp
xã: tang muc khoán kinh phi hot dng cho các tO chuc chIth trj - xâ hi & cap xà
tr 06 triu dông/tô chuc/1 näm len muc 10 triu dông/to chüc/nàm.
2. T& trInh ban hành Nghj quy& c ch, chInh sách trong lTnh virc nOng lam
nghip cUa tinh (bao gOm chInh sách ye cái tgo vu'0'n tgp và chinh sách phát triên
cay có miii tinh Ha Giang).
3. T& trInh ban hành Nghj quy& quy djth müc h trçl dóng bão him y t d&
vâi mt so dôi tuclng trên dja bàn tinh Ha Giang.
Ngày 17/10/2018, Cbmnh phü ban hành Nghj djnh s 146/20181ND-CP thay th
Nghj djnh 105/2014/ND-CP ngày 15/11/2014 quy djnh chi tiêt và hiRing dn bin
pháp thi hành mt so diêu cüa Lut Bào hiêm y té. Do 4y, dê phü hqp vâi các van
bàn quy djnh hin hành và tiep tiic duy trI t l ngu&i d có the BHYT tren dja bàn
toàn tinh, UBND tinh dir kiên trmnh Kr hçp thu 16 HOND tinh ban hành Nghj quyét

mâi thay the Nghj quyêt so 36/20161NQ-HDND ngày 2 1/7/2016, quy djnh m1rc ho
trçi dóng bâo him y té dôi v&i mOt so dOi ti.rqng tren dja bàn tinh Ha Giang.
4. T& trmnh ban hãnh Nghj quyt quy djnh müc h9c phI và các khoãn thu djch
vi phiic vi, h trçl hott dng giáo dic cUa nhà tru&ng dOi vOi ci s& giáo diic cong
1p trên dja bàn tinh Ha Giang, giai doan 2021 — 2025.
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5. Th trInh ban hãnh Nghj quy& v K hoach tài chinh 05 nm tinh Ha Giang,
giai do?n 2021- 2025.
6. Ta trInh ban bath Nghj quyt thông qua K hoach phát trin kinh t - xA hi
5 näm, giai don 202 1-2025.
7. Tar trInh ban hành Nghj quyt phê chun quyt toán thu ngân sách nhà nithc
trên dja bàn, quyêt toán thu, chi ngãn sách dja phuong nàm 2019.
8. Tti trInh ban hành Nghj quyt b6 sung dir toán thu, chi ngãn sách nm 2020.
9. Ti trInh ban hành Nghj quy& dir toán thu ngân sách nhà nuâc, thu, chi ngân
sách dja phrnmg näm 2021.
10. Th trInh ban hàrih Nghj quy& phân b ngn sách dja phuang näm 2021.
11. Th trInh ban hành Nghj quy& phê chun Phrnmg an phân b vn du tix
phát triên nguôn ngân sách nhà nuâc näm 2021.
12. T?i trmnh ban barth Nghj quyt kéo dài thii k' n ctjnh ngãn sách nhà nuâc
giai don 2017-2020.
13. Th trInh ban hành Nghj quy& Quy ctjnh nguyen tc, tiêu chI phân b vn
dâu tu phát triên nguôn ngãn sách dja phucing, giai dotn 2021 - 2025 tinh Ha
Giang.
14. T?i trInh ban hành Nghj quyt phê duyt chü truang du tu các dir an khii
cong mâi näm 2021.
15. Th ttinh ban hành Nghj quyt thông qua Danh mic các cong trInh, dir an
ding rung
thu hôi dat, chuyên mic dIch sü ding dat gàn vâi chuyên miic dich
trên dja bàn tinh Ha Giang näm 2021.
16. Ta trInh ban bath Nghj quy& phê duyt tng biên ch Cong chüc trong các
cc quan, to chirc hành chInh cUa tinh Ha Giang nàm 2021.
17. Ta trInh ban hành Nghj quyt phê duyt tng s krqng ngu&i lam vic, chi
tiêu hçip dông theo Nghj djnh 68/2000/ND-CP trong các Ca quan, to chirc hành
chInh, dan vj si,r nghip cong 1p và các to chrc Hi dc thu tinh Ha Giang näm
2021.
18. Ta trmnh ban hành Nghj quy& dt ten duang, ph trên dja bàn thành ph
Ha Giang và trj trán Mèo Vac, huyn Mèo Vc, tinh Ha Giang.
19. Ta tiinh ban hành Nghj quyt thông qua K ho.ch t chüc các kS' hQp nm
2021 cüa HDND tinh Ha Giang.
20. Ta trmnh ban hành Nghj quyt dir toán kinh phI hott dng nm 2021 cüa
FIDND tinh Ha Giang.
* Trên co' s& các To trInh cüa Thtroiig trrc HDND, UBND, Ky h9p thir 16
HDND tinh di kiên thông qua 21 Nghj quyt (two'ng ing vó'i 20 To' trInh nêu
trên và Nghj quyêt ye nhim vyphát triên kinh tê - xã hi näm 2021,).
III. HDND TiNH THIJ'C HIN CONG TAC CAN BQ: min nhim, bu
bô sung các chirc danh cUa HDND, UBND tinh.
IV. CHAT VAN VA TRA LdI CHAT VAN: HDND tinh thirc hin cht
vn và ban hành Nghj quyêt ye chat van và trã lai chat v.n tai K' hçp thi'r 16,
HDND tinh Ha Giang khóa XVII, thim k' 2016-2021.
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c. yE

KET QUA CHIJ YEU CUA KY HQP TH1X 15 (CHUYEN BE)
HBND TINH
Thuing trirc HDND tinh dâ t chirc K' hçp thu 15 (chuyên d) din ra trong Y2
ngày, ngày 25/8/2020; K' hçp dã thông qua 07 Nghj quyêt, gôm:
- 02 Nghj quyIt v cong tác can b5: Nghj quy& min nhim chuc danh
Trithng ban (chuyên trách) Ban Kinh tê-Ngân sách HDND tinh Ha Giang khóa
XVII, nhim k' 20 16-2021 dôi vâi ông Ngô Xuân Nam do duqc diêu dng lam BI
thu huyn üy Yen Minh; Nghj quyêt xác nhn kêt qua bâu bô sung chirc danh
Tru?ing ban (chuyên trách) Ban Kinh tê-Ngân sách BDND tinh khóa XVII, thim
k' 2016-202 1 doi vol bà Phm Thj Hông Yen, dti biêu HDND tinh Ha Giang khóa
XVII, nhim k5' 2016-2021.
- 05 Nghj quye't chuyên d: Nghj quyt thông qua phuang an 1p k hoch v6n
dâu tu cong trung hn giai domn 2021-2025 do tinh Ha Giang quãn l; Nghj quyêt
thông qua phuong an 1p kê hoach von dâu tu cong nàm 2021 do tinh Ha Giang quãn
l; Nghj quyêt diêu chinh, kê hoach du tu cong nguôn von dâu tu phát triên Chuong
tflnh rn1ic tiêu quôc gia xay dirng nông thôn mOi nàm 2020; Nghj quyêt phãn bô, giao
chi tiêt nguôn von dr phông dâu tu trong can dôi ngãn sách dja phucing nm 2020;
Nghj quyêt phê duyt chü tnrcng dâu tu dir an di chuyên Trung tam phát song phát
thanh truyên hInh NUi Cam, thành phô Ha Giang.
Trên day là thông báo dir kin ni dung, chuong trInh K' hçp thu 16 và Kt
qua chü yêu cUa Kr hçp thu 15 (chuyên dê) HDND tinh, khóa XVII. D nghj các
vj dai biêu HBND tinh báo cáo v6i cir tn và tong hqp kiên phãn ánh cüa ci:r tn v
Thu&ng trrc HDND tinh, Uy ban MTTQ tinh trtrrc ngày 30/11/2020 dê tong hçip.
Các K hoch tip xUc cü tn cUa các T dti biu, d nghj gui v Ban ThuO'ng
trirc Uy ban M.t trn To quOc Vit Nam tinh và Uy ban MTTQVN, HDND cap
huyn, xã dê phôi hçrp thrc hin./.
Nc'i nhmn:
- Nhu trên;
- Thithng trirc Tinh ñy (thay B/c);
- Ban TFr UBMTfQ VN tlnh;
- Chü tjch; các PCT HDND tinh;
- TTr HDND, UBND, UBMUQVN các huyn, TP;
- LDVP Doàn DBQH và HDND tinh;
- LD và CV các phôn CM;
- Ltru: VT, HDND.L

TM. TH1J'NG TRU'C HBND TNH
KT. CHU T!CH
CHU TICH
DA

:oang Van Vinh

