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Ha Giang, ngay49 tháng 12 nám 2020

BE CI1OG
Báo cáo kt qua K' hQp thfr 16, HBND tinh khóa XVII,
nhiin k5' 2016 - 2021
KInh giri: Dai biu Hi dng nhân dan tinh khóa XVII.
Sau 3 ngày lam vic vâi tinh thn trách nhim, dan chü, tn tu và di mâi
(tü ngày 07/12 den ngày 09/12/2020). K5r hop thu 16, HDND tinh khoá XVII,
nhim k5' 2016-2021 dâ hoàn thãnh toàn b ni dung, chuang trInh dê ra, vth
nhffiig kêt qua chü yêu nhu sau:
A. yE GIAM SAT TiJ KY HQP
Ti KS' hop I-IDND tinh dã xem xét 25 báo cáo trong do: 10 báo cáo ca
UBND tinh; 12 báo cáo cüa TlurOng trtrc, các Ban HDND tinh; 03 báo cáo cüa các
ca quan tu pháp(trong dól0 báo cáo ducrc trInh bay trc tiêp tgi kj) hQp, 15 báo
cáo dçi biêu tir nghiên ciu), Hi dông nhãn dan tinh dà dành nhiêu th&i gian d
thào lun ye các Báo cáo và dçr thâo Nghj quyêt trInh tai K5' hop. K5' hp dà chia
4 to thào 1un, qua thào 1un dã cO 45 h.rqt kiên (26 lzzcit •j kién cia dgi bku
HDND tinh, 19 hrcitj kiên dgi biêu mài,), tham gia vào các vn ban trmnh tai K5'
hop, ci1 the:
1. Báo cáo ye kt qua thiyc hin nhim vtj phát trin kinh t - xã hi,
tInh hInh thu ngân sách nhà nlr&c, chi ngân sách dja phiro'ngnãm2020 và
phirong htró'ng, nhim vti trçrng tam nãm 2021:
Näm 2020 là näm to chuc dai hi Dãng các cp, hithng tai Dai hi dai biu
toàn quôc lan thu XIII cña Dàng, dông thii là näm cuôithirc hin Kê hoach phát
triên kinh tê- xâ hi 05 nãrn, giai doan 20 16-2020, vic thrc hin nhiêm vu kinh
tê - xã hi cüa tinh g.p nhiêu khó khn do chju ành hithng cüa djch bnh Covid19, djch tã 1cm Châu Phi, biên dOi khI hu và thiên tai, nhixng du&i sr lãnh dao
sat sao, quyêt lit cüa Cap üy, chInh quyên các cap trong thic hin "mlic tiêu
kép": vera day mnh phát triên kinh tê - xã hi, vüa tIch crc phOng chông djch
bnh Covid-19 và on djnh d&i song nhãn d, cOngtác dâu tranh, phOng chông
ti ph.m và vi pham pháp lu.t dã dat duçic nhiêu két qua tIch c1rc, tInh hInh an
ninh chInh trj, trt tr an toàn xã hi duqc giü vng, on djnh. Kêt qua dat di.rqc có
37/45 chi tiêu dat và vuqt kê hoach, trong do có mt so chi tiêu quan trong nhir:
thu ngân sách dat 2.500 t5' dông dat kê hoach tinh giao và tAng 32% so kê hoach
TW giao; tOng san phâm bInh quãn dâu ngithi dat 30,1 tniu dong('tang 6,8% so
vó'i nám 2019); tong von dâu tu toàn xã hi dat 11.258 tS' dông(tang 6,5% so vái
näm 2019); tong muc ban lé hang hóa và doanh thu djch vii ithc câ nAm dat
11.197 tS' dng('tang 2,9% so nám 2019,);tông so xã dat chuãn nông thOn mói
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toàn tinh len 45 xA; t l h nghèo da chiu giâm tir 26,73% xung con
22,53%;công tác y t& chm soc sirc khOe nhân dan và an sinh xã hi ngày càng
dixqc quan tam dc bit là vth nguôn lirc duqc xã hi hóa và sr vào cuc cüa Ca
h thông chInh trj, dã triên khai thãnh cong giai doan I Chucing trmnh ho trçi nhà a
cho ngi.r&i cO cong. clru chiên binh nghèo, h nghèo theo Quyêt djnh 1953 cüa
Ban ThuOng vii Tinh üy vuçit miic tiêu dê ra; thành l.p và vn dng xay dimg
Qu5' khuyn h9c, khuyn tài cüa tinh... dà gop phân quan trpng vào vic hoàn
thành các m1ic tiêu, chi tiêu phát triên kinh té - xã hi näm 2020 và kê hoach 5
nm, giai don 2015-2020 cüa tinh.
Ben cnh nhffiig kt qua dà dat dirc, HDND tinh cong dã thng thin chi
ra nhng mt cOn hn chê, ton tai, khO khän trong thrc hin nhim vi phát triên
kinh t - xä hi, nhu: vn cOn 8/45 chi tiêu kinh tê quan trçng dat thâp so v&i ké
hoach näm, trong do có chi tiêu Tôc d thng tong san phâm bInh quãn (GRDP)
d kiên dat 3-3,5% 'dgt rat tháp so vó'i myc tiêu tang trzthng 7% cia Ca näm;
tiên d giãi ngân mt so nguOn von tr ngân sách nhà nithc cOn chm, ãnh hu&ng
hiu qua dâu tu. M.c dü tInh hInh ti phm, vi phm pháp lut ye hmnh sir d
duge kiêm chê, nhirng van din biên phic tap ti pham ye trt tr xã hi tang,
dáng chü xãy ra các vi an dc bit nghiêm trQng do các dOi tung sü dng
hung khi nguy hiêm, vu khI tr chê, gay an mt cách manh dng và lieu lTnh,
ti pham ye môi tnrangtang 100% so vi, sO bj can so vai näm 2019. Chi sO câi
each hành chInh chua on djnh; cong tác kiêrn tra, kiêm soát TTHC chua duqc
quan tam ditng mac, so luçing ho sc giái quyêt qua han cOn nhiêu. Cong tác kiêm
tra, giám sat vic triên khai mt so chInh sách cho dông bào dn tc thiêu so chua
sâu sat, kip thai, môt so nôi dung ho tro' chua hiêu qua, không phu hap,tmh trang
tao hôn, hon nhan cn huyét van ton tai & nhiêu dja phuang; the trang, tam vóc
ngu&i dan chua có nhiêu cãi thin.. .dó là nhttng tác dng khOng nhO den thng
tri.r&ng kinh tê trong näm 2020.
Trên co' s& do, HDND tinh d nghj UBND tinh, các cap, các ngành có
nhüng giãi pháp dtphá, quyêt 1it trong chi dao, diêu hành dé hoàn thành các
mic tieu, chi tiêu kê hoach näm 2021 dê ra; kién djnh các giâi pháp,phn du
quyêt tam hoàn thành cM tiêu, nhim v1i cüa cà näm 2021, cüng là hoàn thành
m11c tiêu, nhim vii cüa Ca nhim k' m&i 2020 - 2025.
2. Các báo cáo khác ye kêt qua thiuc hin nhim vii Ham 2020 và
phirrng htró'ng, nhim vii tr9ng tam nãm 2020 cüa ThirO'ng trirc HOND, các
Ban HDND tInh; báo cáo chuyên dé cüa UBND tinh và các báo cáo cüa co'
quan tir pháp:
HIDND tinh dâ dành th&i gian d xem xét các Báo cáo thirc hin nhim v1i
näm 2020 cüa Thu&ng trirc HDND, các Ban HDND tinh, các co' quan ttr pháp và
mt so báo cáo chuyên dê khác cüa UBND tinh: HDND tinh co' bàn nht trI v&i
ni dung cüa các báo cáo và cho ring HDND, UBND tinh và các co' quan chüc
nng dã chü dng tp trung chi dao quyêt lit, triên khai dng b nhiu giâi pháp
dê hoàn thành tOt nhim vi trong näm 2020; dông thai thäng than chi ra nhftng
h?n chê, ton tai, bat c.p can s&m duc khc phic. Trên cci s& do, HDND tinh
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yêu cu Thu?mg trrc HDND, UBND tinh và CC co quan Tu pháp nghiên ciru,
tiêp thu day dü các kiên cüa di biêu HDND, kiên cüa ci'r tn và nhãn dan dé
triên khai to chüc thirc hin, hoàn thãnh tot Nghj quyêt Di hi Bang b tinh lan
thu XVII, kê hoach pháttriên kinh tê - xã hi 5 näm giai don 2021-2025, dc
bit là chuân bj tot các diêu kin dê phic vi cho cuc bâu ci:r di biêu Quôc hi
khao XV và dai biêu FIDND các cap, nhim k' 202 1-2026.
A
.
3. Ye chat van ti Ky hçp:
K hçp dã giãnh V2 ngày d tin hành ch.t v.n và và trà 1i ch.t v.n.
Phiên châtvân và trã kyi chat van tai K' h9p lan nay diên ra trong không khI dan
chCi, sOi nôi và Co nhiêu dOi mâi; có mt so ni dung chat van duçic dung hInh
ãnh dê minh hça, do dO dã thu hIt sir quan tam, theo dôi cüa cir tn Va nhân dan
trong toàn tinh. Ba có 15 krcit dai biêu HDND tinh thirc hin chat van dôi vói 09
Lãnh dao các sâ, ngành: Sâ Nông nghip và PTNT; S Giáo dc và Dào tao; Sâ
Xây drng; Sâ Tài nguyen Môi tnthng; Sâ Cong Thuo'ng; Ban quãn 1 Khu kinh
tê tinh; Ban quàn l dir an dâu ttr xây dirng cong trinh dan dung và cong nghip
tinh; Ban quàn l dir an dâu tu xây dirng cong trInh giao thông; Ciic Thi hành an
Dan sr tinh. Thu tru&ng các s&, ban, ngành dã trã lyi trirc tiêp vào ni dung
&rçYC hal, khOng né tránh, thäng than nhn trách thim và dim ra nhUng giãi
pháp nhäm khäc phiic các hn chê, bat Cp và nãng cao hiu qua, hiu 1irc trong
quãn l) các lTnh vrc phii trách. Co the thây, qua hoat dng chat van, các di biêu
HDND tinh dã the hin sir tam huyêt, trách nhim cüa HDND tinh trong vic
giám sat den cüng dOi vói nhftng van dé duçic cu tn và than dan quan tam.
Tai phiên ch.t vAn, qua du?ng day nóng cUa Van phOng Doàn DBQH, và
HDND tinh, Chü tça kS' h9p da tiêp nhn 01 kiên, phàn ánh cüa Ca tn. Thithng
trirc HDND tinh sê xem xét chuyên các kiên nay den CáC co quan cO thâm
quyên giãi quyêt theo quy djnh.
B. XEM XET, QUYET BINH CAC VAN BE QUAN TRQNG
KS' hçp dã thông qua 25 Nghj quy& ('trong do 03 nghj quyêt ye cOng tác
can bç3 và 22 nghj quyêt chuyên dê), cii the:
I. NIIOM NGH! QUYET yE CONG TAC CAN BQ
Iai K5' hçp nay, HDND tinh dã xem xét, quyt djnh và thông qua:
1. Nghj quy& xác nhn kt qua bAn b sung chüc danh Phó Chü tjch
UBND tinh Ha Giang, khOa XVII, nhim k5' 2016 - 2021, dOi vii ông Hoàng
Gia Long, U'y viên Ban Thrnmg vi Tinh üy, Giám dOc Si Giao thông v,n táj.
2. Nghi. quyt min nhim chac danh Uy viên UBND tinh Ha Giang khóa
)(VII, nhim k5' 20 16-2021 dOi vâi ông Hoàng fXrc Tiên, nguyen Tru&ng Ban Dn
tc - TOn giáo tinh; Ong Nguyn Düc Vinh, nguyen Giám dOc Si Nông nghip và
phát triên nOng thOn tinh và Ong Pham Hông Thu, Chánh Thanh Tra tinh.
3. Nghj quyt cho thOi lam nhim vi Dai biu HDND tinh Ha Giang khóa
XVII, nhim k5' 2016-2021 dOi vi ông Sen Chin Ly, do di.rqc nghi chê d him
tnI theo quy djnh cüa pháp lust bâo hiêm xã hi; ông Lê Quang Minh, ông Vi
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Hüu Cu, do nghi cong tác theo quy djnh ti Nghj djnh s 26/2015/ND-CP ngày
09/3/20 15 cüa ChInh phU.
II. NO! DUNG CHU YEU CUA CAC NGII QUYET CmJYEN DE
Trong tng si 22 Nghj quyt chuyên d& Thuing trirc HDND tinh 1ira
ch9n ni dung chü yêu cüa mt so Nghj quyêt có lien quan trirc tiêp den cir tn
dé di biêu báo cáo vói cü tn nhu sau:
1. Nghj quyt quy djnh v s hrçrng, chü'c danh, mt s ch d ch.Inh
sách di vói ngtrôi hoit dng không chuyên trách & cp xa, thôn, to dan
ph, nhfrng ngtrô'i tham gia cong vic & thôn, to dan ph; mfrc khoán kinh
phI hoit dng di vó'i các to chü'c chInh trl - xã hi & cap xã trên dja bàn
tinh Ha Giang.
a) Quy djnh chzc danh, b trI s lup'ng, mzc phy c4v cza tfnig chic danh,
mic phy cap kiêm nhim chic danh dói vái nhthig ngwài hoçit dç5ng khóng
chuyên trách a cap xd:
* V so' lu'crng: nhing nguii hoat dng khOng chuyên trách & cp xà
dirge bô trI theo Quyêt djnh phân loai dan vj hânh chInh xa, phithng, thj
trn cij the: cap xã loai 1 tôi da 10 ngithi; cap xã loai 2 tOi da 8 ngu?ii; cap
xâ loai 3 tôi da 7 ngithi.
* V chic danh và micphy cá'p cüa ti'ng ch&c danh:
- Mi dcm vj hành chInh xã Co 16 chüc danh, thj tr.n co 17 chi'rc danh,
phir&ng cO 19 chüc danh ngu1i boat dng không chuyên trách cap x& Mirc phi
cp cUa trng chirc danh nhng ngu&i boat dng không chuyên trách cap xã duçic
giü nguyen nhix quy djnh tai Nghj quyêt 27/NQ-HDND.
- Phu cap kiêm nhim:
+ Can b, cong chüc cp xã duçic kiêm nhim 01 churc danh cüa ngu&i
hoat dng khOng chuyên trách & cap xã và ducic hu&ng phii cap hem nhim
bng 60% mrc ph cap cüa chüc danh kiêrn nhim. Phii cap kiêm nhim chüc
danh không dung dê tInh dóng, hu&ng bâo hiém xã hi, bào hiêm y tê.
+ Nhftng ngu&i boat dng không chuyên trách a cp xâ, ngoài müc phi cp
cüa chüc danh phiitrách chinh, thrçic kiêm nhim tôi da them 02 chüc danh khác và
hu&ng mi'rc phii cap kiêm nhim nhii sau: Kiêm nhim them 01 chüc danh dugc
hu&ng 60% phii cap cüa chüc danh kiêm nhim; hem thim 02 ch&c danh dirge
hi.r&ng 80% phii cap cüa chirc danh kiêm nhim có h so phii cap cao nhât.
b) Quy djnh mz'rc phy c4v cia timg chi-c danh, mic phy c4v /dêm nhim
chic danh dOi vái nhI?ng ngitài hogt dç5ng khOng chuyên trách & thOn, to dánphO
* J4 so' lwmg. giãm s hrgng ngu&i boat dng không chuyên trách &
thôn, to dan phô tir 07 ngu&ilthôn, 05 ngu&iltô dan phô xuông cOn 03 ngu&ilthôn,
tôdanphô.
* V chic danh: giàm s li.rgng chüc danh tt'r thôn có 12 chüc danh, t
dan phô thuc thj tnân có san xuât nông nghip cO 11 chi'rc danh, to dan ph
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thuc dii ti4nkhông Co san xu.t nông nghip, t dan ph thuc phix&ng có 10
chüc danh xuông cOn 03 chüc danh.
* V mi-c phy c4o: nhng ngithi hoat dng không chuyên trách O thôn, t dn

phô duçrc hu&ng müc phi cap hang tháng, gôm: BI thu chi b; Tru&ng thôn hoc
To trixâng to dan phô; Tnthng ban cong tác M.t trn. Müc phii cap dOi vói ngtthi
hoat dng không chuyên trách & thôn, to dan phô, nhu sau:
- Thôn thuc xã biên gi&i, thôn thuc xã trong dim, phirc tp ye an ninh
trt tsr, thôn có tü 350 h gia dInh tr& len: BI thu Chi b: 1,2; Trix&ng thôn
hocTô tru&ng To dan phô: 1,2; Tru&ng Ban cong tác Mt trn: 0,6.
- Thôn, t dan ph cOn lai: BI thu Chi b: 1,0; Trtthng thôn hoc T tru&ng
To dan phô: 1,0; Trtthng Ban cong tác Mt trãn: 0,4.
* V mik phy cá'p kiêm nhiçm dó'i vói ngzr&i h0?t dng khóng chuyên trách
a thón, to dan phO: gi1 nguyen thu quy djnh tai Nghj quyêt so 27/NQ-HDND là
ducic huOTlg mirc phii cap kiêm thim bang 100% phii cap cüa mi chüc danh
kiêm thim.
c) Quy djnh má'c bi dufing dái vol ngirô'i tham gia cOng vic 6 thOn, t
phO.:
Ngu&i tham gia cOng vic & thôn, to dan phô ducrc hu&ng mrc bi
dan
duong, gOm: Chi hi trir&ng Hi Cu chiên binh, Chi hi trithng Hi Lien hip Phi
nU, Chi hi tru&ng Hi Ngu&i cao tuOi, CM hi tru&ng Hi nông dan, BI thu chi
doan, CM hi tnr&ng Hi chU thp dO, nhan viên khuyên nOng, khuyên lam, thu y,
mOi tnr&ng ('dOi vOl thOn, tO dan phó thuç5c thj trân Co san xuát nOng nghip,).
Müc bôi duong, thu sau:
a) Thôn thuc xâ biên gi&i; thôn thuc xã trçng dim, phrc tp v an ninh
trt t1r; thôn có tr 350 hgia dInh tr& len duçic hu&ng 50.000 dOnglbuMlngu&i.
Giao Uy ban than dan cap xä quyêt djnh chi trà theo thirc tê phát sinh, nhung
müc ho trçl chi bôi duong tôi da tü ngân sách nhànu&c cho nhftng ngu&i trrc
tiêp tham gia cong vic & thôn không qua 18 triu dOng/thônJnm;
b) ThOn, t dan ph cOn lai duçic hu&ng 40.000 dng/buiIngu&i. Giao Uy
ban than dan cap xã quyêt djnh chi trã theo thirc te phát sith, nhung müc h trcr
chi bOi duO'ng tOi da tü ngân sách nhà nu&c cho nhUng ngu&i trirc tiep tham gia
cong yic & thOn, to dan phô không qua 15 triu dOng/thOn, tO dan phO/näm.
* Quy djnh mic phy câ di vOl ngwOi tham gia cOng vic & thOn, t dan pM
theo quy djnh tgi các van ban pháp 1u4t chuyên ngành: Ngu?ii tham gia cOng vic &
thôn, to dan phô duqc hu&ng mirc phii cap hang tháng theo quy djnh t?i các van ban
pháp lu.t chuyên ngành, gôm: ThOn di tnr&ng; nhân vien y te thOn; üy viên ban
báo v dan phO (dOi vOl tO dan phO thu5c p/nrOng); cOng an viên (dOi vOl thOn, tO
dânphO thu(5c xâ, thj tran). Mrc phii cap hang tháng theo muc luong c sâ, thu
sau: Thôn di tru&ng hu&ng mirc 0,7; cong an viên hu&ng müc 0,7 dOi vOl thOn,
td dánpM thuc xâ, thj trân); Uy viên Ban bão ye an phO hu&ng müc 0,25 (dOi
vOl t4 dan phO thu5c phu'&ng); nhãn yiên y tê thOn hu&ng muc 0,5 (dOl vOl thOn
thuç3c don vj hành chInh cap xä thu5c viing khó khàn) và nhân viên y te thôn (dOi
vOl thOn thu($c dcin vj hành chInh cOn lg hu&ng müc 0,25.
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d) Mic khoán kinh phi hogz' dç5ng cho các td chzc chInh trj - xã h5i ó' c4D
xà. môi to chüc ducc khoán kinh phI boat dng là 10 triu dông/tô chirc/1 nm.
2.Nghj quyt v chInh sách dc thu h trq phát trin kinh t vtrô'n h và
phát triên ben vu'ng cay cam sành trên dja bàn tinh, giai don 2021-2025
* Phçim vi ã'iéu chinh: Nghj quyêt quy djnh ye chInh sách dc thu h trq
phát trin kinh tê vuè'n h và phát triên ben vng cay cam sành trên dja bàn tinh
giai don 202 1-2025.
* Dó'i tztng áp dyng:
- H trq cãi tao vithn tap di vói h nghèo, h cn nghèo co din tIch
vthn tap, có lao dng, có nhu câu cãi tao vithn tap, phát triên kinh tê vuôn h.
- H trçi d& vói doanh nghip, Hçip tác xä (t chrc); th hqp tác, cá nhan,
h gia dInh (ca than) có thu câu nâng cao tiêu chuân chat 1uçmg cay cam sành
trên dja bàn 03 huyn: Bàc Quang, Quang BInh, Vj Xuyên.
- H trci cho các th chi'rc, cá nhân bào tn gen, nhân ging t& và chuyn
giao k5 thut, quâng bá, tiêu thii san phãm cam sành; dâu tu nhà may chê biên
san phâm cay an qua có müi.
* Nguyen tá'c hô trcl. chi áp diing mt 1n cho mt di tucmg vâi mt ni
dung thii hi.rô'ng; trr các dôi tuçmg bi. ri.:ii ro do thiên tai, djch bnh, nguyen than
khách quan, bat khã kháng. Trong cüng thi gian, có nhiêu chInh sách hoc có
chInh sách mOi cüa thà nuc ban bath có cing ni dung ho trçl thI dôi tucmg thu
hurô'ng chi duçc lira chpn áp dçtng rnt chInh sách có lçii that.
a) chmnh sách hJ trçrpliát trkn kin!, IE vwôn h:
- V tiêu chI vuô'n h: Sau khi thrc hin câi tao vuô'n h phãi cam kt
dam bâo dat 04 tiêu chI thu sau: Co sa do cài tao vu tap cüa h gia dInh dugc
thôn, xã xác then. Co ing ding tiên b khoa h9c k thut vào It nhât mt trong
các khâu: san xuât, thu hoach, bão quàn, chê biên hoc h thông tuOi. San phâm
hang boa tü vun h dam bào an toàn v sith thirc phâm.
- Ni dung cãi tao vuôn bao gm: Câi t?o dt vuè'n tap (riêng di vâi 4
huyn vüng cao phIa bäc do dat tao mt bang có d dày tôi thiêu dat 60 cm tth
len); nuôi, trông các loai cay con ngn ngày nhu: Rau, cü, qua, nâm, cay duqc
1iu; phát triên chàn nuôi 1n, dê, gia cam, thüy san; h trg giông cay, con ging,
khoa hçc k5 thut, phân bón, thuôc bão ye thirc vat, lien kêt các Hap tác xã,
doath nghip trong bao tiêu, tiêu thii san phâm.
- V quy mô din tIch vuôn h: DOi vâi các huyn vung thp: Bc Quang,
Quang BInh, Vj Xuyên, Bäc Me và thành phO Ha Giang din tIch vuôn h ti
thiêu tr 300m2 tr& len. Doi vâi các huyn phIa Tây: Hoàng Su PhI, XIn Mn
din tIch viiin h tôi thiêu tir 200m2 tth len. Dôi vâi các huyn yang nui phIa
Bàc: Quàn Ba, Yen Minh, Dông Van, Mêo Vac din tIch vun h thi thiu tu
lOOm2 tr& hen.
* Djnh mac, th&i gian vay vô'n: H trg vay vn vâi lãi sut bang 0% di
vâi h nghèo, cn nghèo dê thçrc hin cài tao vithn tap, phát trin kinh t vu&n
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h. Müc vay vn thi thiu 10 triu dng và ti da là 30 triu dng/h. Thii gian
vay von tôi da 30 tháng kê tü ngày ducic giâi ngãn.
b) Chin/i sac/i phát trin bn vfrng cay cam san/i
* ChInh sách cho vay von
- Djnh mirc, th&i gian vay vn: Cho vay vn vâi lãi su.t bang Ø% ct nâng
cao tiêu chuân, chat hrçmg san phm cam Sành. Müc vay dôi vói cac to chüc, cá
nhân dâu tu nng cao chat lirqng san phãm cam Sành là 60 triu dông/ha. ThYi
gian vay là 36 tháng kê tr ngày duqc giâi ngân.
* ChInh sách báo tn gen, nhán giong tó't và chuyé'n giao kjY thugt
- V ni dung và mirc h trçi: H trçl cong tác bào tn cay cam sãrih du
dông sn có và i'rng di1ng các tiên b khoa h9c cOng ngh vao san xuât giông
nham t?o ra nguOn giOng dam bâo chat hrqng, sach bnh dê cung cap cho din
tIch trông mâi thay the din tich già côi (neu có). Müc ho trçr 500.000 dOng/cay
dâu dông/näm dê kiêm tra mâu bnh.
- H sa, trInh tir thc hin: don vj thrc hin nhim vi bão tn xây dirng
kê hoach hang näm dê bào v vài Sâ Nông nghip và PTNT, Si Tài chInh.
* C!hInh sách hó trçl quáng bá, tiêu thy san phdm cam sành
- V ni dung và mirc h trçl: Ngãn sách nhà ntrrc h trq cithc phI vn
chuyên san phâm cam VietGAP, hiru cci khi có hqp dông tiêu thii san phâm tai
thj trtthng ngoài tinh, vâi djnh müc: 100.000 dôngltân qua tuoi. Dông thai duçic
tham gia chucng trInh x(ic tiên thuong mai theo kê hoach hang nàm cüa tinh.
- Diu kin h trçi: Các t chüc, cá nhãn ducic h trçi phãi dam bão dat các
tiêu chI san phârn cam sành VietGAP, hu cci và có giây chirng nhn do cci quan
có thâm quyên cap; phãi có hçip dOng mua ban theo quy djnh cüa pháp lut.
c) Chin/i sac/i ho
an qua có mái

ctEu tu' xây drng n/ia may chE bun san phm cay

- V dn bü, giãi phóng mt bang: H trçl 100% chi phi di vâi cong tác
den bü, giài phóng m.t bang theo thrc tê cüa dir an.
- H trçl xây drng ha tang ngoài hang rào: Ngân sách h trcl theo thrc t
cüa tüng dr an nhung tôi da không qua 02 t dôngIdir an.
- Ni dung dugc h trçl: H thng ha tAng con thiu chua duçic dan ti.r,
gm: cAp din, cap nuâc, dubng giao thOng, xü 1 nithc thai cho nhà may chê
bin san phâm cay an qua có müi.
- HInh thüc h trçr: Sau dAu lit.
3. Ngoài ra K h9p cüng dã xem xét và thông qua 20 Nghj quyt sau:
- Nghj quyt v nhim vi phát trin kinh t - xã hi näm 2021.
- Nghj quyt v k hoach phát triên kinh t - xã hi 5 näm, giai doan
2021 - 2025 tinh Ha Giang.
- Ngh quyêt ye kê hoach tài chInh 5 nm tinh Ha Giang, giai don 2021 - 2025.
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n djnh ngân sách nhà nuOc giai doan
- Nghj quyt v kéo dài thxi
2017-2020 sang nm 2021.
- Ngh quyt v vic phê chu.n quyt toán thu ngân sách nhà nuâc trên dja
bàn, quyêt toán thu, chi ngân sách dja phi.nng nãm 2019.
- Nghj quyt v vic b sung dir toán thu ngân sách nhà nuóc và chi ngãn
sách cija phuang 11am 2020.
- Ngh quyt dir toán thu ngân sách nhà ni.róc, thu, chi ngân sách dja
phixang nãm 2021.
- Nghj quyt v phân b ngân sách dja phuang 11am 2021.
- Nghj quyt v phê chun phuang an phân b k hoach du tix vn ngãn
sách nhà nuóc nam 2021 tinh Ha Giang.
- Nghi quyt phê duyt chU tnrang du tix các dir an kh&i cong m&i näm 2021.
- Nghj quyt ban hành quy dinh nguyen tc, tiêu chI và dinh müc phàn b vn
dâu tu cong nguôn ngân sách dja phuo'ng giai don 2021 - 2025 tinh Ha Giang.
- Nghj quyt danh m11c dir an thu hM d.t và chuyn miic dIch sCr diing dt
d phát trin kinh tê xä hi vi lçii Ich quôc gia, lcii ich cong cong trên dja bàn
tinh 11am 2021.
- Nghj quyt quy djnh müc h trg dóng bão him y t di vâi mt s di
tixçlng trên dja bàn tinh Ha Giang.
- Nghj quyt phê duyt tng biên ch cong chIrc và hçip dng lao dng
theo Nghj djnh so 6812000/ND-CP trong các ca quail, to chüc hành chInh cUa
tinh Ha Giang näm 2021.
- Nghj quyt phê duyt tng s luqng ngu?ñ lam vic, chi tiêu hcip dng
theo Nghj djnh so 6812000/ND-CP trong các cci quan, to chüc hành chInh, dan
vj sir nghip cong 1p và các to chirc Hi dc thu tinh Ha Giang näm 2021.
- Nghj quyt v vic thành 1p Sâ Ni vii tinh Ha Giang.
- Nghj quyt v vic thành 1p Thanh tra tinh Ha Giang.
- Nghj quy& v vic to chi'rc lii Ban D tc - Ton giáo thãnh Ban Dan
tc tinh Ha Giang.
- Nghj quyt quyt dt ten, di ten duing, phé trên dja bàn thành ph Ha
Giang và thj trãn Mèo Vac, huyn Mèo Vac, tinh Ha Giang.
- Nghj quyt di,r toán kinh phi hoat dng nm 2021 cüa HDND tinh Ha Giang.
Trén day là D cixang báo cáo Kt qua k' hçp thu 16, HDND tinh khóa
XVII, Thumg trirc HDND tinh trân trçng gri den các vj dai biêu I-IDND tinh dê
tham khão, hra chçn ni dung pith hçip khi tiêp xiic, tüy khu virc hoc dôi tuqng
cü tn, dai biêu HDNI) 1a ch9n và chuân bj them nhffiig ni dung, so lieu chi
tiêt dê báo cáo rO han vói cir tn; dông thèi xem xét lira ch9n các hInh thüc tip
xüc cir tn theo Dê an dôi mói, nàng cao chat luqng hiu qua và hoat dng
HDND tinh khóa XVII, nhiêm kS' 2016-2021.
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Các kin, kin nghj cüa cü tn gCri v Thi.r&ng trirc HDND tinh và Ban
Ththng trçrc Uy ban MTTQ Vit Nam tinh Ha Giang trtró'c ngày 15/01/2021 dê
tong hçip và chuyên c quan có thm quyên, xem xét giãi quyêt./.
No'inhin:
- Nhtr trên;
- Thi.ring trirc Tinh üy (B/c);
- Ban TTr UB MTFQ VN tinh;
- Chü tjch; các PCT HDND tinh;
- TFr }IDND, UBND, UB MTI'Q các huyn, TP;
- LDVP Doân DBQI-I và HDND tinh;
- LD các phông thue,c VP;
- Lisu: VT, HDND (lb)

TM. THING TRUC HDND TINH
KT.CIIU T!CH
T!CH

