
CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Bc Ip - Ti.r do - Hinh phüc  

Ha Giang, ngày 15 tháng 3 nám 2021 

BAO CÁO 
Kt qua K hçp thfr 17 HBND Khoá XVII, nhim k 2016 - 2021 

Th?c hin Lut T chi'rc ChInh quyên dja phuong näm 2015; Lut boat dng 
giám sat cUa Quoc hi và Hi dông nhân dan näm 2015 và Nghj quyêt 629 ngày 
30/01/2019 cüa Uy ban Thu?mg vi Quôc hi ye vic hung dânmt so hoatdng 
cüa Hi ding nhân dan, HDND tinh dã to chirc K' hçp thu 17 dé dánh giá kêt qua 
t chtirc và boat  dng cüa Hi dông nhân dan, Ur ban nhân dan, các Ban cüa Hi 
dông nhân dan tinh và các c quan tis pháp trong 05 nàm 2016 - 2021 và xem xét 
quy& djnh mt so ni dung quan tr9ng thuc thâm quyên. Thuing trirc HDND 
tinh Ha Giang báo cáo kêt qua K' hçp nhu sau: 

1. Thô'i gian: 1/2 ngày, ngày 11/3/2021 (Phiên tn, bj tI 13 già 30' dê'n 13 già 
50'; phiên chInh thtc khai mgc hôi 14 giô' 00' ngày 11/3/2021). 

2. Thành phn di biêu tham dir k h9p 

2.1. Diii  biu HDND tinh: Tng so dai  biu di.rqc triu tp là 51, có mt 50/51 
dai biêu (yang 01 dqi biéu Co i do'). 

2.2. Dcii bilu nzôi t1,arn dy' kj) h9p: 

- Cp tinh: Ding chI BI thu Tinh üy, Tri.thng Doàn DBQH kiaóa XIV tinh Ha 
Giang; Thu&ig trirc TinE üy, UBND tinh, Uy ban MTTQ Vit Nam tinh; các dông 
chI ñy viên Ban thung vçi Tinh ñy; lãnh dao  các Ban Xây drng Dáng Tinhüy; các 
ông, bà DBQH khóa 14 tinh Ha Giang; linh dao  Van phông Tiith üy, Van phông 
UBND tinh; Lnh dao  TAND, VKSND tinE; Lath dao  các cc quan chuyên mon 
thuôc UBND tinh. 

- Cp huyn: Thuô'ng trçrc HIDND, UBND; lãnh dao  chuyên trách hai Ban 
HDND và lanh dao Van phông RDND - UBND các huyn, thãnh phô. 

3. Ni dung chtro'ng trInh k' hçp 

3.1. KS'  h9p xem xét 10 báo cáo cüa Thu?mg trrc, các Ban HDND tinh, 
UBND tinh, các cci quan tu pháp (07 báo cáo cüa Thu&ng tryv, các Ban HDND 
tinh; 01 báo cáo cüa UBND tinh; 02 báo cáo ca các co quan tupháp); 05 tä trInh 
kern d tháo nghj quyêt cüa UBND tinh. 

3.2. K5' hçp thão 1u.n tai  hi tri.thng: Dai  biu tham gia S' kin vào các báo 
cáo, to trInh kern dir tháo nghj quyêt trInh tai  k5r h9p. Tong hçxp có 13 lixqt " hen 
dai biêu tham gia thão 1un (12 dgi biêu chinh thjc2  và 01 di biêu m&i3). 

'Ong ThIch Ding Hu Nguyln Ngçc Triu), Thumg tri,rc giáo hOi  pht giáo tinh Ha Giang, Tm fri chüa Quan Am 
(TO dqi biéu TP Ha Giang. 
2  Ba Vircmg Thj ThUy (Ta di bku Mèo Vgc); Ong Ngô Xuân Nam; (TO dgi biêu Yen Minh); Ong Hoàiig DInh Phài 
(To dat b:eu Quan Ba), Ong Ly Mi Vang (To dai bieu Dong Van), Ong Bui Van Tuan, Ba Cting Thi My (To dai 
biêu BOc Me); Ba Pham Th Hông Yen, Ong Lixong Tin Dung (To dcxi biéu Bãc Quang; Ong Vk Kim Duàng (TO 
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4. Ky hQp biu quyt thông qua 05 nghj quyt. 

4.1. Nghj quy& Quy djnh müc chi cho cong tác bu c'cr dai  biu Quc hi 
khóa XV và dai  biêu Hi dOng nhân dan các cap nhim k' 2021 - 2026 trên dja 
bàn tinh Ha Giang. 

4.2. Nghi quyt v vic diu chinh quy& toán thu ngân sách nhà nuâc trên da 
bàn, quyêt toán thu, chi ngân sách dja phirang näm 2019. 

4.3. Nghj quy& phê duyt chü trtxcmg chuyn di rrng cOng trInh Khu lien 
hqp the thao và van hóa tinh Ha Giang (giai don 1,). 

4.4. Nghj quy& phê duyt chü tri.rang du lit dir an câi tao,  si:ra chüa Hi 
tru&ng 1&n HDND-UBND và các hang mic phii trçl. 

4.5. Nghj quy& thông qua Danh miic d1r an thu hi dt và chuyn mic dich sfr 
ding dat dê phát triên kinh tê - xã hi vi lçii Ich quôc gia, lçii Ich cOng cong (bô 
sung) nàm 2021 trên dja bàn tinh Ha Giang. 

5. Dánh giá kt qua to chüc kr  h9p 

5.1. IJ'u diem 

a) C'ông tác chuán bj kj) hQp 

Thithng trirc HDND tinh chu.n bj các ni dung trInh k' hop, dam bâo cht 
krcing và thai gian theo quy dinh. Chü dng phôi hqp vâi UBND tinh, các Ban 
HDND tinh, Uy ban MTTQ Vit Nam tinh, các Ca quan tu pháp và các dan vi lien 
quan hop thông nhât ni dung, chumg trmnh k3 hop, trmnh Ban Thuèng vii Tinhüy 
cho kiên; khi có các ni dung phát sinh do UBND tinh trInh, Thu&ng tnrc HDND 
tinh dã kjp thài báo cáo xin kiên Ban Thuông vii Tinh üy dê tO chtrc thrc hin. 
Trên cor sâ do phân cong các cci quan soan thâo, thâm tra các báo cáo, dir thão nghj 
quyêt trInh kr hop. 

Van ban cüa Ththng trirc, các Ban HDND tinh, UBND tinh và các cor quan tu 
pháp trInh k hp co ban dugc chuân bj chat 1ung, VAn phOng Doàn Dai  biêu 
Quôc hi và HDND tinh tiêp nhn, tham muu thâm tra dê kjp thñ ban hânh giri 
cho dai  biêu HDND tinh qua hOrn thu din tr Ca nhân dê các dai  biêu nghiên cliru, 
chuãn bj kiên tham gia tháo 1un tai  k hçp. 

VAn phOng Doàn DBQH và HDND tinh thrc bin t& cong tác tham muu, 
phic vi và dam báo the diêu kin to chIrc kST hp thành cOng. 

b,) Cong tác tá chic, thcc hin các nç3i dung, chwo'ng trInh lcj) hçp: 

Ni dung, chuang trInh, th&i gian các phiên hop duçic b trI hçip 1, dành nhiu 
thM gian d các dai  biêu thâo 1un tmc khi biêu quyêt thông qua các nghj quyêt. 

ChU toa diu hành các k' hop khoa h9c, dan chü, gqi 'i  d dai  biu tháo 1u.n 
trong tam, phát huy duc tn tu cüa di biêu, nhüng ni dung cOn có kiên khác 
nhau ChU tça k' hp dA dê ngh UBND tinh, các ngành giAi trInh, lam rO. 

dzi biuHoàngSu Phi); Ong Hang K.hay Van (To dai biu XIn Mdn); Ong Nguyn VAn Son, Ong Nguyn Kliánh 
Lam (To di biéu ThànhphO). 

Ong Nguyn NgQc Thanh - Giám dc S& Tài chinh. 
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Thu k) k5r hçp chñ dng tng hqp các 'r  kin tháo 1un cüa di biu, xi:r 1 kip 
thyi, dung chüc näng nhim vii các ni dung phát sinh dê báo cáo chü toa k' h9p. 

Cong tác thông tin, tuyên truyn trisOc, trongvà sau k' h9p duçic thirc bin 
day dñ, kjp thô'i, dung Iut (To chz-c hQp báo dê thông báo dr kiên, ni dung 
chirong trInh và kêt qua kj> hQp). 

Tip t11c 1rng ding h trçl cung cp thông tin, tài 1iu phiic vii kS'  hçp trên may 
tInh bang ('cung cap tài lieu, chuvng trInh k5' hQp, biêu quyêt kiên trirc tiép trên 
thiêt bj và cung cap các thông tin lien quan den k5' hQp,). 

5.2. Htn ch& Do phát sinh b sung 02 ni dung cüa UBND tinh trmnh kt h9p 
so vói Thông tn triu tp dai  biêu FIDND nên các Ban HDND tinh bj dng trong 
vic thâm tra và chm gui vn bàn cho các di biêu nghiên ciru. 

Thi.thng tnirc FIDND tinh Ha Giang trân tr9ng báo cáo.!. 

Aroi nh?in: 
- U' ban Thtr?vng vçi Quôc hi; 
- Ban Cong tác Dai  biu; 
- Van phông Quc hi; Van phông ChInh phil; 
- Doàn DBQH khóa XIV tinh Ha Giang; 
- Thuông trljc Tinh ui'; HDND; UBND tinh; 
- Thrnmg trtrc UBMTTQVN tinh; 
- Các vl di biêu HDND tinh khoá XVII; 
- VP: Tinh ui'; VP UBND tinh; 
- LD VP Doàn DBQH và HDND tinh; 
- Thung trrc I-]DND, UBND cac huyn, thành phô; 
- LD, CV Phông CT HDND; 
-Lixu:VT. 
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