
HQI BONG NHAN DAN CONG  HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TIN!! HA GIANG Dc 1p  - Tir do - Hnh phñc 

S& 20 /TB-HDND Ha Giang, ngày 30 thángll nám 2020 

THÔNG BAO 
Thol gian, dla  dim, dir kin ni dung chirong trinh K hçp thfr 16 HDND tinh 

khoá XVII, nhim k5r 2016 - 2021 

Can cir Diu 31, Quy ch hott dng cüa Hi dng nhãn dan tinh Ha Giang, 
khóa XVII, thim k' 2016 - 2021, Thu?mg trirc HDND tirih Ha Giang thông báo 
thii gian, dja diem; dr kiên ni dung chi.rang trInh K' h9p thu 16 HDND tinh khoá 
XVII, nhim k' 2016 - 2021 nhii sau: 

A. TH(I GIAN, DjA DIEM TO CH15C K BQP 

I. Thôi gian t chfrc Ky h9p: KS'  hçp thu 16 - HDND tinh khóa XVII, nhim 
k5' 2016 - 2021, to chüc trong thM gian 03 ngày (Tfr ngày 07- 09/12/2020). Trong 
do cO 03 phiên hçp dtrcic truyên hInh trirc tiêp trên song HGTV Dài Phát thanh - 
Truyên hInh tinh Ha Giang, gOm: (Phiên Khai mgc; Phiên chat van và trá l&i chat 
van; Phiên be mgc và thông qua dt tháo các Nghj quyêt kj hQp) 

- Phiên Hpp ti-a bj và ving nghia trang 1it Si: Tu' 15 gi& 00' ngày 06/12/2020. 

- K5' h9p chInh thüc khai mac  vào hi 08 gi?r 00', ngày 07/12/2020 

II. Dja dim t chfrc K5' h9p: Hi tnr?Yng lan tri1 sâ IHIDND và UBND tinh 
Ha Giang. 

B. DIJ' MEN NO! DUNG K HQP 
* Kj h9p sêxem Xe! CdC n5i dung sau: 

I. Các Báo cáo trInh KS' h9p: Gm 23 báo cáo, trong dO (09 báo cáo cia 
UBND tinh, 11 Báo cáo cüa Thitàng trrc HDND, các Ban HDND tinh; 03 Báo cáo 
cza các cc' quan Twpháp). 

* Báo cáo cüa Thwà'ng trrc và các Ban HDND tinh: (11 báo cáo) 

1. Báo cáo kt qua hoat dng nàm 2020 và phirng huâng, nhim vi trçng tam 
nãm 2021. 

2. Báo cáo k& qua th%rc hin hoat  dng giám sat cüa HDND tinh näm 2020. 

3. Báo cáo tng hqp các S' kMn, kin nghj cUa cü tn tnrâc K5' hpp thu 16. 

4. Báo cáo kt qua hoat dng näm 2020 và phuang huâng, nhim viI näm 
2021 cüa các Ban HDND tinh gôm: (4 báo cáo). 

5. Báo cáo thm tra cüa các Ban HDND tinh gm: (4 báo cáo). 

* Báo cáo cáa UBND tinh: (09 báo cáo) 

1. Báo cáo tInh hInh thrc hin nhim vi phát trin kinh t xâ hi, quc 
phOng, an ninh näm 2020 và phucing huOng, nhim vi1 näm 2021. 
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2. Báo cáo tInh hInh thu, chi ngân sách dja phucrng và si'r dung dir phông ngãn 
sách cap tinh 2020; phi.rcing huàng, thim vi chi ngàn sách näm 2021. 

3. Báo cáo cong tác phông, chng tham nhing näm 2020 và phucing hithng 
nhim vii näm 2021. 

4. Báo cáo cong tác phông, chng ti phm và vi phim pháp 1ut nám 2020 và 
phrcing htr&ng nhim vi nàm 2021. 

5. Báo cáo kt qua giâi quyt khiu nai,  t cáo näm 2020 và phrnmg hixàng 
nhim vi nm 2021. 

6. Báo cáo kEt qua 5 nàm thirc hin Ngh quyt HDND tinh v K hoach  phát 
triên kinh tê-xâ hi tinh Ha Giang, giai don 2016-2020 (Chuyên de). 

7. Báo cáo tng kt Chucmg trInh m11c tiêu quc gia giãm nghèo bn vUng trên 
dja bàn tinh Ha Giang, giai don 2016-2020 (Chuyên dê). 

8. Báo cáo kt qua 5 näm th1rc hin Chiwng trInh mic tiêu quc gia xây drng 
nông thôn mâi giai don 2016 - 2021 (chuyên dê) 

9. Báo cáo K& qua giâi quy& các kin, kin nghj ci'r tn tr truâc và sau k' 
h9p thu 14, HDND tinh khóa XVII. 

* Báo cáo cña các cc quan Twpháp: (03 báo cáo) 

1. Báo cáo cUa TOa an than dan tinh v kt qua cong tác nãm 2020 và phucing 
hu&ng nhim vi nm 2021. 

2. Báo cáo cüa Vin Kim sat nhãn dan tinh ye két qua cong tác 11am 2020 và 
phircmg hi.ràng nhim vi nàm 2021. 

3. Báo cáo cüa Ciic thi hành an dan sir tinh v kt qua hoat dng nàm 2020 và 
phucing hithng nhim vi nàm 2021. 

II. Các Tor trInh và dir thão nghj quyt cüa Thtrô'ng trt,rc HDNT), IJBND 
tinh dir kin trinh ti Kr h9p, gi)m 19 to' trInh 

* Các To' trInh cáa ThuO'ng trrc HDND link: (02 To' trInh kern dr tháo 
Nghj quyet): 

1. TO' trInh ban hành Nghj quyt thông qua K hoch t chirc các kS'  h9p nàm 
2021 cüa HDND tinh Ha Giang. 

2. TO' trinh ban hành Nghj quyt dir toán kinh phi hoat dng näm 2021 cüa 
HDND tinh Ha Giang. 

* Các TO' trInh cüa Uy ban nhân dan tinh ('18 To' trInh kern dr tháo Nghj quy): 

1. Nghj quyt v thim vi phát trin kinh t - xã hi nàm 2021. 

2. Nghj quy& v k hoach  phát trin kinh t - xã hi 5 näm, giai don 202 1-
2025 tinh Ha Giang. 

3. Ngh quyt v k hoach  tài chinh 5 nm, giai don 2021 - 2025 tinh Ha Giang. 

4. Nghj quyt phê chun quyt toán thu ngan sách nhà nuóc trên dja bàn, 
quyêt toán thu, chi ngân sách dja phucing näm 2019. 
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5. Nghj quyt b sung dr toán thu ngãn sách nhà nuóc và chi ngân sách dja 
phuang nm 2020. 

6. Nghj quy& dir toán thu ngãn sách nhà nuâc, thu, chi ngãn sách dja phrnmg 
nm 2021. 

7. Nghj quyt phân b ngãn sách dja phucmg näm 2021. 

8. Nghj quy& v kéo dài th&i k' n djnh ngân sách nhà nuâc giai don 2017 - 
2020 sang näm 2021. 

9. Nghj quyt phê chu.n Phrang an phãn b vn du tu phát trin ngun ngãn 
sách nhà ni.r&c nm 2021. 

10. Nghj quyt phê duyt chü trucing du tu các dir an kh&i cong m&i n.m 2021. 

11. Nghj quyt quy djnh nguyen t&c, tiêu chi phãn b vn du tu phát trin 
nguôn ngân sách dja phuang, giai doan  2021 - 2025 tinh Ha Giang. 

12. Ngh quy&danh miic dir an thu hi dt và chuyn mi1c dIch sü ding dt d& phát 
trien kinh té xà hi vi lçii Ich quôc gia, lçii Ich cong cong trên dja bàn tinh nm 2021. 

13. Ng quy& v chInh sách d.c thU h trçl phát trin kinh t vuôn h và cay 

an qua có mUi trén dja bàn tinh Ha Giang, giai doan  2021 - 2025 

14. Nghj quyt quy djnh müc h trçl dóng bâo him y t di vài mOt  s di 
tucYng trên dja bàn tinh Ha Giang. 

15. Nghj quy& quy djnh v& s luçing, chüc danh, mt s ch d chInh sách di 
vri nguôi hot dng không chuyên trách a cap xä, thôn, to dan phô, nhftng ngi.;thi 
tham gia cong vic a thôn, to dan phô; mIrc khoán kinh phi hoat dng dôi vói các tO 
chüc chInh tn - xã hi a cap xA trên dja bàn tinh Ha Giang. 

16. Nghj quy& phê duyt tng biên ch Cong chüc và hqp dng lao dng theo 
Ng djnh so 68/2000/NID-CP trong các ca quan, to chüc hành chInh cUa tinh Ha 
Giang näm 2021. 

17. Nghj quyt phê duyt tng s lucing nguai lam vic, chi tiêu hqp dng 
theo Nghj djnh so 68/2000/ND-CP trong các cci quail, to churc hành chInh, don vj 
sr nghip cOng l.p và các to chüc Hi dc thU tinh Ha Giang nàm 2021. 

18. Nghj quyt quyt 4t ten, dM ten ththng, ph trên dja bàn thành ph Ha 
Giang và thj trân Mèo Vc, huyn Mèo Vac,  tinh Ha Giang. 

Ill. KhQpnghe: 

3. 1. Thông báo cUa Uy ban MTTQ Vit Nam tinh Ha Giang v cong tác tham 
gia xây drng chInh quyên nm 2020. 

3.2. Doàn dai  biu Quc hi khóa XIV tinh Ha Giang Báo cáo két qua kS'  h9p 
thu Mu&i - Quôc hi khóa XIV. 

S A A A • 2 . 2 , IV. Ky h9p co mçt phien thao 1un ti cac to (co ke hogch c/na to thao 
lugn rieng). 

V. HDND tinh thiyc hin Cong tác can b (nèu co). 
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VI. V chat vn và trã 1ôi chat van: HDND tinh thirc hin ch,t v.n và ban 
hành Nghj quyêt ye chat van và trâ lài chat van tai KS' h9p thu 16, HDND tinh Ha 
Giang khóa XVII, nhim k5' 2016-2021. 

9 A A *Ky hçp thir 16 - HDND tinh dir kien thong qua 20 Ngh quyet: Tucxng 
1mg vâi 20 Nghj quyt nêu trên; Nghj quyt v cht v.n, trã 1&i cht vn và mt s 
nghj quyt v t chüc can b (nê'u co). 

Trên day là thông báo Dir kin ni dung, chuang trInh K5' h9p thlr 16 HDND 
tinh khóa XVII, nhim k5' 2016 - 2021. Thixông trrc HDND tinh dé nghj các Ca 

quan thông tan báo chI trên dja bàn tinh tuyén truyên tnrâc, trong và sau K5' h9p 
theo quy djnh cüa pháp 1ut den toàn the co quan, don vj, cir ti-i và nhân dan các 
dan tOe  trong tinh biêt theo dôi, giám sat.!. 

Noi nhin: 
- ThirOng trVc  I1DND tinh; 
- Các c quan: Ban Tuyên giáo Tinh üy; 
Uy ban MTTQ tinh; HOi  Nong dan; LDLD; 
Tinh doàn; S& TT-TT; Cong an; BQ chi huy Quãn 
sr; B chi huy B cti Biên phOng; HOi  cru chiên 
binh; Hi ph n&; Hi vAn h9c Ngh thut; Hi 
Nhà báo; Báo Ha Giang; Dài PT-TH tinh; Ser VAn 
hóa,Thê thao và Du ljch; 
- LDVP D.DBQH, HDND tinh; 
- PhOng Cong tác HDND; 
- PhOng HC-TC- 
-LuuVT. 
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