
1101  BONG NHAN DAN CONG  HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
TiNH HA GIANG Dc 1p - Tiy do - Hnh phác  

S&46'f/HDND-VP Ha Giang, ngày 43 tháng 11 nám 2020 
V/v triu tp KS'  hQp thx 16 

HDND tinh, khóa XVII 

KInh giri: Các vj dai  biu HDND tinh khóa XVII. 

Thirc hin Lut T chrc chInh quyn dja phiscmg nàm 2015; duçic sii dng cüa 
Ban Thixing vi Tinh Uy, Thu&ng trrc Hi dng nhân dan tinh Quy& djnh th chüc KS' 
h9p thu 16, HDND tinh Ha Giang khóa XVII, nhim k5' 2016 - 2021, nhix sau: 

1. Ni dung: (co dr kiln ni dung, chwoiig trinh K5' hQp kern theo,). 

2. Thôi gian: 03 ngày, tr ngày 07 (thiHai) dn ngày 09/12/2020 (th& Tu). 

- Phiên h9p trü bj b&t du tir 15 giô 00 phüt, ngày 06/12/2020 (chz nht). 

- K5' hop chInh thi'rc khai mtc vào hi 08 gir 00 phüt, ngày 07/12/2020 (thiHai). 

3. Bja dim: Hi tru1ng lan HDND - UBND tinh Ha Giang. 

Ngay sau kt thUe phiên hçp tth bj bui chiu ngày 06/12/2020, dai  biu HDND 
tinh tp trung tai  tin sãnh Hi trumg ion HDND - UBND tinh d di ving các Lit 
sT tii NghTa trang lit si Quc gia Vj Xuyên, huyn Vj Xuyên, tinh Ha Giang (Ban 
td chic bó trI di xe tp trung). 

Di vOi các di biu HDND tinh hin dang cong tác tti x, d nghj tr tue 
phuang tin tr xâ ra huyn; d nghj Van phông HDND - UBND các huyn b trj 
phucing tin dua don dai  biu HDND tinh tir huyn v thãnh ph Ha Giang dr k5' 
hp và ngucic lai.  Ban t chirc don tip dti biu tr 14h00' ngày 06/12/2020 ti Nhà 
Khách Ha An, s 168 di.ring Trn Hung Dio, phu&ng Nguyn Trài, thành ph Ha 
Giang, tinh Ha Giang./. 

(Lwu trang phyc cãa Dgi bilu dir K$' hQp dam báo ljch sr; riêng phiên khai 
rngc và phiên bl mgc, dqi bilu nam comple, dgi bilu nfr áo dài Iruyn tMng hoc 
trang phyc dan tc; dgi bilu là 4c hrcing vi trang, dqi biu ngành có trang phyc 
riêng thI trangphyc theo nganh). 

NoinI:mn: 
- Nhix trên; 
- LD VAn phông D.DBQH và HDND tinh; 
- VP HDND-UBND các huyn, thành pho; 
- LD và CV phông CT HDND; 
- LD phông HC-TC-QT; 
- Lixu: VT, HDND (14 

TM. THUONG TRTC HOND TfNH 
KT. CHU T!CH 
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ChüngThi Chiên 



HQI BONG NHAN DAN CONG  HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH HA GIANG Dc 1p - Tir do - Hnh phüc  

DV MEN NO! DUNG CHUNG TRINH 
K)' hçp thu' 16, HBND tinh Ha Giang khoá XVH, nhim k' 2016 — 2021 

(Kern theo thông tn tniu tap) 

I. TH1I GIAN TO CHUC KY HOP: Trong 03 ngày, tü ngày 07 (thz Hai) 
den ngày 09/12/2020 (tht Tu). 

II. DIA DIEM: Tai  Hi tru?mg lan HDND - UBND tinh Ha Giang. 
III. NQI DUNG K'V HQP: 

KS' h9p thir 16, HDND tinh Ha Giang khóa XVII, nhim k5' 2016 - 2021 s 
xem xét, quyêt djnh các ni dung sau day: 

1. Các báo cáo trInh tai k5' hQp: 
* Các báo cáo cáa Thu'ô'ng fr,v HDND và các Ban HDND tinh (11 báo cáo) 

1. Báo cáo k& qua hoat dng nàm 2020 và phucmg huóng, nhim vi tr9ng tam 
nàm 2021. 

2. Báo cáo kt qua thrc hin boat dng giám sat cüa HDND tinh näm 2020. 

3. Báo cáo thng hçip các ' kin, kin nghj cüa cü tn truâc K5' h9p thu 16. 

4. Báo cáo k& qua boat  dng nàm 2020 và phucmg huàng, nhim vi näm 2d2 
cüa các Ban HDND tinh ('4 báo cao,). 

5. Báo cáo thâm tra cUa các Ban HDND tinh (4 báo cáo). 
* Các báo cáo cña UBND tin!, (9 báo cáo): 

1. Báo cáo tInh hInh thrc hin nhim vi phát trin kinh t - xä hOi,  quc phông, 
an ninh nám 2020 và phixung hiiàng, nhim v11 nàm 2021. 

2. Báo cáo tInh hInh thu, chi ngân sách dja phumg và si'r diing dir phông ngân 
sách cp tinb 2020; phuang huàng, nhim vi chi ngân sách nàm 2021. 

3. Báo cáo cong tác phông, chng tham nhüng näm 2020 và phucing huàng 
nhim vi näm 2021. 

4. Báo cáo cong tác phông, chng ti phm và vi phm pháp 1ut nàm 2020 và 
phumg hithng nhim vli nAm 2021. 

5. Báo cáo kt qua giâi quyt khiu na,  th cáo näm 2020 và phucrng huang 
nhiêm vu näm 2021. 

6. Báo cáo kt qua 5 nàm thrc hin Nghj quyt HDND tinh vK hoach phát 
triên kinh tê-xä hi tmnh Ha Giang, giai doan 20 16-2020 (Chuyên de). 

7. Báo cáo tng kt Chucing trmnh miic tieu quc gia giám nghèo bn vrng trên 
dja bàn tinh Ha Giang, giai doan 20 16-2020 (Chuyên de). 
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8. Báo cáo kt qua 5 näm thrc hin Chrnmg trInh mvc  tiêu quc gia xây drng 
nông thôn mâi giai doan  20 16-2020 (Chuyên de). 

9. Báo cáo K& qua giái quy& các kin, kin nghj cü tn tir trixc và sau kS' 
h9p thir 14, HDND tinh khóa XVII. 

* Cdc Báo cáo cña các co quan Twpháp (03 báo cáo) 

1. Báo cáo cüa Tôa an nhân dan tinh v kt qua cong tác näm 2020 và phi.rang 
hixâng nhim vi nàm 2021. 

2. Báo cáo cüa Vin Kim sat nhân dan tinh v kt qua cong tác näm 2020 và 
phrnmg hithng nhim vii 11am 2021. 

3. Báo cáo cüa Cic thi hành an dan sir tinh v kt qua hott dng nám 2020 và 
phucing hithng nhim vi1 nàm 2021. 

2. Xem xét các To trinh: 
* Tô trInh cüa Uy ban nhân dan tinh (17 Ta trInh): 

1. Th trinh ban hành Nghj quyt v K hoch tài chInh 05 nm tinh Ha Giang, 
giai don 2021- 2025. 

2. Ti trInh ban hãnh Nghj quyt thông qua K hoach phát trin kinh t - x hOi 
5 nm, giai dotn 202 1-2025. 

3. Th trInh ban hành Nghj quyt phê chun quyt toán thu ngân sách nhà nuâc 
trên dja bàn, quyêt toán thu, chi ngân sách dja phrn:ing nàm 2019. 

4. Ta trinh ban hành Nghj quy& b sung dir toán thu, chi ngãn sách nm 2020. 

5. Ti trInh ban hành Nghj quy& dir toán thu ngân sách nhà nithc, thu, chi ngân 
sách dja phiiing näm 2021. 

6. Th trinh ban hành Nghj quyt phân b ngân sách dja phuing nm 2021. 

7. Th trInh ban hành Nghj quyt phê chun Phuong an phân b vn du tu 
phát triên nguôn ngân sách nhà nuóc näm 2021. 

8. T?y trInh ban hành Nghj quyt kéo dài thii k' n djnh ngân sách nhà nuâc 
giai doan 20 17-2020. 

9. Th trInh ban hành Nghj quy& Quy djnh nguyen tc, tiêu chI phân b vn 
du tu phát trin nguôn ngân sách dja phuong, giai doan 2021 - 2025 tinh Ha Giang. 

10. Ta trInh ban hành Nghj quyt phê duyt chü truong c1u tu các dir an khôi 
Cong mâi näm 2021. 

11. Th trInh ban hành Nghj quy& thông qua Danh mijc các cOng trInh, dir an 
thu hi dat, chuyn mi1c dIch sr diing dat gän vài chuyên miic dIch s11 diing ±ng 
trên dja bàn tinh Ha Giang nàm 2021. 

12. T trInh ban hãnh Nghj quyt Co ch, chInh sách trong linh vic nông lam 
nghip cüa tinh. 

13. T trinh ban hành Nghj quyt quy djnh mirc h trçi dong bâo him y t di 
vâi mt s di tuçing trên dja bàn tinh Ha Giang. 
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14. Th trInh ban hành Nghj quy& quy djnh v s 1uçng, chCrc danh, mOt  s ch 
d chInh sách dôi vâi ngu1i hoat dng không chuyên trách & cap xâ, thôn, to dan 
phô, nhüng ngu&i tham gia cOng vic & thôn, to dan phô; mirc khoán kinh phI hoat 
dng doi vâi các to chCrc chInh trj - xã hi & cap xã trên dja bàn tinh Ha Giang. 

15. T& trInh ban hàrih Nghj quyt phê duyt tng biên ch cong chüc trong các 
Ca quan, t chüc hành chInh cüa tinh Ha Giang näm 2021. 

16. T& trInh ban hành Nghj quyt phê duyt tng s luqng ngu&i lam vic, chi 
tiêu hqp dông theo Nghj djnh 68/2000/ND-CP trong các ca quan, tO chirc hành 
chinh, don vj sir nghip cOng 1p và các to chrc Hi dc thu tinh Ha Giang näm 
2021. 

17. T& trInh ban hành Nghj quyt dt ten du&ng, ph trên dja bàn thành ph 
Ha Giang và trj tr.n Mèo Vac, huyn Mèo Vac, tinh Ha Giang. 

* A A A 9 S Tu trznh cua 1191 dong nhan dan t,nh (02 Tcr trinh): 

1. T& trInh ban hành Nghj quy& thông qua K hoach  t chüc các k' hop nàm 
2021 cüa HDND tinh Ha Giang. 

2. Th trInh ban hành Nghj quyt dir toán kinh phi boat  dng näm 2021 cUa 
HDND tinh Ha Giang. 

* To trInh yeA  cong tác can b(3. 

3. Nghe Uy ban MTTQ Vit Nam tinh Ha Giang: Thông báo v cong iic 

tham gia xây dirng chinh quyên näm 2020 và phuang huàng, nhim vi näm 202 

4. Nghe Doàn di biu Qu6c hi khóa XIV tinh Ha Giang: Báo cáo k& 
k' hop  thir Mu&i - Quôc hi khóa XIV. 

5 ChIt vn va trã loi chat vn HDND trnh thuc hiên chat van va ban barth 
Nghj quyêt ye chat van và trâ l&i chat van tai  K' hp thir 16, HDND tinh Ha Giai 
khóa XVII, nhirn kS'  2016-2021 (nêu co). 

6. K3T hop thu 16, HOND tinh khóa XVII dir kin thông qua: 20 Nghj quyêt 
(trong do bao gôm cá NQ ye phát triên kinh tê - xâ h5i tinh Ha Giang nám 202V 
mt so nghj quyêt ye to chrc can b ('nêu co). 

7 bat dông truyn thông Thixc hiên truyên hinh truc tiêp trên dai PTTH 
Ha Giang (HGTV) phien khai mac  ky hop, phien chat van va tra lai chat van va 
phiên be mac kS' 
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