
HOI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
TIINU HA GL&NG Bc Ip - Tir do - Hnh phüc 

S& 16 /KH-HDND Ha Giang, ngày 18 tháng 7 nám 2022 

KEHOACH 
T chfrc tip xüc cfr tn sau hçp thu Bay, Hi ding nhân dan tinh 

khóa XVIII, nhim k 2021 - 2026 

Cn Cu Lut T chrc chInh quyn dja phucing nàm 2015 (:st'a  di, bd sung 
nám 2019); Quy chê hoat  dng cUa FIDND tinh khóa XVIII, nhim k' 2021 - 2026. 

Thtring trirc HDND tinh ban hành k hoach t chüc tip xüc cCr tn (sau 
day viêt tat là TXCT) sau k' h9p thu Bay FIDND tinh, nhu sau: 

1. Miic dIch, yêu cu 
a) Myc dIck 
- Các T dai  biu và dai  biu HDND tinh kjp thii nm bt tInh hInh, tng 

hçip kiên, kiên nghj cüa cr tn dê phãn ánh den các Co quan có thâm quyên 
xét, giâi quyêt kjp th?ii. 

Tao diu kin cho cfi tn dirçic n.m bt v tInh hInh phát trMn kinh t - xa 
hi cüa tinh, hoat dng cüa HDND tinh, dai  biêu FIDND tinh trong 6 tháng dâu 
näm 2022, qua do cü tn phán ánh thin tz, nguyen vgng cüa mInh và kiên nghj 
vâi dai  biêu HDNID tinh. 

A b) Yeu cau 
- Các dai  biu HDND tinh thrc hin t& nhim vii TXCT cüa nguii dai  biu 

theo quy djnh cüa pháp 1ut và có trách thim tham gia day dü các buôi TXCT, 
lang nghe, tiêp thu day dü kiên, kiên nghj cüa Cu tn dê phân ánh vth các co 
quan có thm quyên. 

- Các Co quan, don vj, t chüc phi hqp t chüc TXCT tao  diu kin d dai 
biêu HDND tinh hoàn thành nhiêm vu. 

2. Ni dung TXCT 
a) Báo cáo kt qua k' hçp thi.'r Bay, HDND tinh. 
b) Các T dai  biu tip thu, giãi trInh các kin, kin nghj cüa ci.'r tn; tng 

hçip các kiên, kiên nghj cüa ci:r tn bao cáo Thii?mg trirc HDND tinh, Ban 
Thu?ng trrc UBMTFQ\TN tinh dê chuyên den co quan có thãm quyên giái quyêt. 

(co D cuv'ng kIt qua Ig hQp Bay HDND tinh gi kèm). 
'. . . 3. Thoi gian, d!a  diem TXCT 

a) Thñ gian: Tr ngày 20/7 dn ngày 20/8/2022. 
b) Da dim: Do các T dai  biu HDND tinh tMng nht vol Thu&ng trrc 

HDND, Ban Thung tnjc Uy ban MTTQVN các huyn, thnh phô tai  don vj 
bâu ci'r dê bô trI, 1ra chçn. 

4. T chüc thic hin 
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a) D nghj Uy ban MTFQVN tinh chi 4o Uy ban MTTQVN các huyn, 
thãnh phô chü trI hi nghj TXCT cüa các TDB HDND tinh ti các dja diem dã 
ducic 1ira chpn; phôi hçip vth Thithng tri1c HDND tinh don doe, kiêm tra vic 
thrc hin kê hoach TXCT. 

b) D nghj Thuing trrc HDND các huyn, thành ph phi hqp v&i các T 
di biêu HDND tinh d 1a chçn dja diem cho thc hin TXCT; chi dao  các 
TDB HDND huyn thirc hin lông ghép TXCT vài các 1DB HDND tinh (neu 
có diêu kin bô trI dup'c). 

c) D nghj UBND các huyn, thành ph phãn cong Lânh do UBND tham 
dr các buOi TXCT cüa To di biêu HDND tinh dé tiêp thu, giãi dáp nMng kiên, 
kiên nghj thuc thãm quyên cüa UBND huyn, thãnh phO. 

d) D nghj các T di biu HDND tinh: 
- Chü dng lien h vci Thuing trirc HDND và Ban Thurng trrc Uy ban 

MTTQVN các huyn, thành phô dê thông nhât th?L1i gian, dja diem, thãnh phân 
miii dir hii nghi TXCT. 

- Sau khi kt thiic TXCT, tng hcip kin, kin nghj cüa cCr tn gi.'ri v 
Thu&ng trrc HDND tinh, Ban Thtrông trirc Uy ban MUQVN tinh dam bâo 
theo di'ing thii gian quy dinh. 

d) D nghj cac dai  biu HDND tinh: B trI thèi gian, tham gia d.y dü các 
buôi TXCT; chuãn bj các ni dung can báo cáo tnróc ci'r tn theo sr phân cong 
cUa To tru&ng To di biêu HDND tinh. 

e) Van phông Doãn DBQH và HDND tinh Co trách nhim: 
-Tong hçip các kin, kin nghj cüa cCr tn cüa các T dai  biu HDND tinh 

gl'ri ye; dông thai tham muu cho Thithng trirc HDND tinh chuyn các kin, 
kiên nghj cüa cü tn den co quan có thãm quyên xem xét, giái quyêt và trâ ku. 

- B trI phixcung tin và các diu kin dam bão c.n thit phiic viii các T di 
bieu HDND tinh thrc hin TXCT theo kê ho.ch. 

Trên day là k hoch cüa Thithng trl:rc HDND tinh t chrc TXCT sau kS' 
h9p thi'r Bay HDND tinh./. 

Nuinhân: 
- Thung trrc Tinhily (thay B/C); 
- Thuing trirc HDND, UBND, UBMTFQ tinh; 
- Các vj Dai  biôu HDND tinh khóa XVIII; 
- Thu&ng trixc HDND, UBND, UBMTFQVN; 
VP HDND - UBND các huyn, thành ph6; 
- LDVP; các phông thuc VP; 
-Lixu:VT,HDND. 
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HO! BONG NIIAN DAN CONG  HOA xA HQI CHU NGIIIA VIT NAM 
TIN!! HA GIANG Bc 1p - Tiy do - Hinh phüc 

oE CU'NG 
Báo cáo torn tt kt qua KSr h9p thu Bay, HOND tinh khóa XVffl 

(kern theo Ké hogch so: M /KI-I-HDND ngày 18/7/2 022 
cia Thwông trtc HDND tinh) 

K' hçp thu Bay, HDND tinh duccc t chirc trong 2,5 ngày (tir ngày 
13/7/2022 den sang ngày 15/7/2022). Tham dr kS'  hçp có 53/56 dai  biêu (yang 
03 dgi biêu, có lj do). K' h9p thu Bay, HDND tinh d hoãn thãnh toãn b ni 
dung, chixng trInh dê ra, vói nhttng kêt qua chü yêu, nhi.r sau: 

A. yE GL4.M SAT Ti.I Kc( HQP 

Tai k' h9p, dai  biu HDND tinh dã nghiên ciru xem xét, cho kin 26 
báo cáo (Thttôiig trtc HDND tinh, UBND tinh, UBM7TQVN tinh, các Ban 
HDND tin/i, TAND tin/i, VKSND tin/i và Cyc Thi han/i an dan sy tinh) và 19 
Th trInh cüa Th.r&ng trrc HDND tinh, UBND tinh (gOrn 02 Ta trInh cia 
Thithng trrc HDND tinh, 17 Ta trinh cza UBND tinh.). Tai  K' hçp, phiên khai 
mtc, phiên thâo 1u.n tti hi trithng, phiên chat van và phiên be rn.c KS' hop 
ducic Truyên hInh trrc tiêp trén kênh HGTV và phát thanh trrc tiêp trên nên 
tang so cüa Báo Ha Giang din tü duçc dông dâo cü tn quan tam và theo dOi. 

Sang ngày 13/7/2022, K5' h9p thirc hin phiên khai mac  và thông qua các 
Báo cáo, Th trinh. K5' h9p dã dành thi gian dê các dai  biêu HDND tinh nghiên 
cüu và thâo 1un. Tai  buôi thâo 1un, dã có 62 luçit kiên (trong do cO 34 dQi 
bie2u HDND tinh, 10 ã'gi biéu mài dir k hop) thâo 1un tp trung phân tIch, dánh 
giá tinh hmnh kinh tê - xâ hi, quôc phông - an ninh 6 tháng dâu nãm 2022; ton 
tai, han chê vá nhüng van dê ma ci:r tn quan tam, trên ca s& do dua ra các giâi 
pháp nhäm thrc hin thng igi các nhim vii kinh tê - xã hi, quôc phOng - an 
ninh näm 2022, ci,i the: 

1. Di vOi kt qua thrc hin nhim v phát trin kinh t - xã hi, quc 
phông - an ninh 
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tháng du nãm và phirong hir(rng, nhim vii tr9ng tarn 6 
tháng cui nàrn 2022 

Trong 6 tháng du n.m 2022 duài sr lãnh dao,  chi  dao  quyêt 1it, linh hoat, 
hiu qua cUa Tinh Uy, HDND, UBND tinh; sir vào cuc chü dng, tIch circ cüa 
Mitt trn To quôc và các to chuc chfnh tn - xâ hi; cüa các cap, các ngãnh và cá 
h thông chinh frj tü tinh den co' so và sir dông hành, chia sé cüa ngthi dan và 
doanh nghip. Sau khi co' ban kiêm soát duçic djch bnh Covid - 19, tInh hInh 
kinh th - xã hi cüa tinh ta dã có chuyên biên rat tIch crc, các hoat dng giáo dic, 
dào tao,  van hóa, x hi, y tê, the thao... co' ban dã tr& lai  bInh thuOng; an sinh xã 
hi tiêp tic duqc chü tr9ng; quôc phOng - an ninh dirqc gii vüng; hâu hêt các chi 
tiêu v kinh t - xã hi 6 tháng dâu na.m 2022 dêu dat  và täng so vOi ciing k5' nàm 
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2021: Tng san phm trên dja bàn tinh ithc dat  trên 6.768 t dng, tang 7,86% so 
ciing k' näm 2021 và là mirc tang cao nhât cüa 6 thãng dâu nAm trong vông 5 
nàm qua; tong von dâu t,..r toãn xã hi dat  trên 5.529 t dông, tang 12,9%; thu 
ngãn sách nhà nuâc trên dja bàn dat  trên 1.080 t3 dôngthng 23,5%, dt 3 8,6% kê 
hoach cüa tinh, 55,9% k hoach trung iscng giao; giá tn san xuât Cong nghip tang 
23,87%; tong müc bàn lé hang hóa tAng 13,8%;... Cong tác thanh tra, kiêm tra 
phOng, chông tham nhing, phông chông ti phm và vi phm pháp 1ut duçic các 
ngành, các cap quan tam chi dao  thirc hin mt cách toàn din, có hiu qua gop 
phãn quan tr9ng giU gIn on djnh chinh tn, trt t1r an toàn xA hi trên dja bàn tinh. 
Cong tác chuyên dôi so, frng ding khoa h9c cong ngh duqc quan tam thüc day, 
hixóng tói phiic vi chInh quyên so, kinh tê sO và xã hi so. 

MOi trlthng du tu tip tic duçic câi thin, dã thu hit 13 nhà dAu tu quan 
tam, nghiên cru khão sat, dA cap mâi giây chirng nhn dAng k dâu tu cho 3 dir 
an, vài tong von dAng k trên 116 t dông. San xuât nông nghip ducic day 
mnh, ca câu cay trông duqc chuyên djch theo hu&ng tich circ; De an cài tao 
vu&n tp phát triên kinh tê vuôn h và phát triên ben vctng cay cam sành tiép tiic 
duçic quan tam triên khai m?nh me; hot dng san xuât cong nghip, thuong 
rnai, djch vi và du ljch dtrçic day manh,  gop phânhô trq các doanh nghip phc 
hôi san xuât kinh doanh sau dai  djch. Các san phâm dc tnrng cUa tinh tiêp tiic 
&rçic quãng bá, ma rng thj trithng tiêu thii, den nay toàn tinh có 233 san ph.m 
OCOP, trong do 228 san phâm 3 sao, 4 sao cap tinh; 02 san phâm 5 sao cp 
quOc gia. Các do an quy hoach xây dirng vüng huyn, quy hoach  phãn khu, quy 
hoach các khu, diem du ljch duqc triên khai theo dung dung kê hoach. 

Cong tác dan tc và vic trin khai thirc hin các chInh sách dan tc tip tVc 
duçic UBND tinh quan tam chi do thrc hin. Nôi b.t là triên khai Chtrcing trinh 
MTQG phát triên KT-XH vüng dông bào dan tc thiêu sO và mien nUi giai doan 
1 (2021-2025). H thông các truang phô thông dan tc ban trü, ni trCi tip tic 
dugc quan tam cüng CO. Dc bit, các cap, các ngành tir tinh den cci s& dà tIch c1rc 
tuyên truyên, vn ding dOng bào dan tc thiêu so bài trü, xoá bó hü tiic, phong 
tiic, tp quán lac  hu, xây dirng nêp song vAn minh theo các chi thj, nghj quyêt 
cUa Tinh u; qua do nhn thCrc cüa dông bào các dan tc dà ducic nâng len và có 
nhCthg thay dôi tIch crc trong vic curi, vic tang. COng tác chAin soc sue khOe 
nhân dan duçic quan tam, tiêp tiic triên khai hiu qua chiên djch tiêm vAc xin 
phOng COVID-19, triên khai tiêm vác xin cho các dôi tugng tü 12-17 tuM, ttr 5-
11 tuOi dam bão an toãn, hiu qua. Cong tác an sinh xã hi, chAin lo cho các gia 
dInh chInh sách, ngithi có cong dirge thirc hin kjp thñ. 

Tuy nhiên, qua thào lun, dai  biu HDND tinh eUng chi ra nht1ng tn tai, 
hn chê can khac phiic, do là: vic giãi ngân von dâu tu cong cOn rat chrn, t' 1 
giâi ngân 06 tháng dâu näm các nguOn von chi dat  23,54% kê hoach tinh giao, 
giâi ngân von NSTW mâi dat  19,37% kê hoach, trong do von nuac ngoài chi dat 
12,12% kê hoach, nhiêu dir an tj' i giái ngãn bAng 0%. Chi sO nAng 1irc canh 
tranh cap tinh (PCI) näm 2021 cüa tinh ta tAng 2 bc so vài nAm 2020 nhimg vn 
xep hng a nhóm tuang dôi thâp so vâi các tinh, thãnh phô trong cà nithc (xep 
tht 59/63 tinh, thành). LTnh virc chAn nuOi dai  gia sue trong vOng DUS gp 



nhiu khó khàn do djch bnh, thi& thj tnthng tiêu thii, giá ban giãm sâu, ành 
hu&ng den d&i song cüa nguñ nông dan. Trt tir an toãn xã hi và an ninh nông 
thôn a mt so dja phuang có mt con din bin phirc tap; thi.rc chap hành pháp 
1ut cUa mt b phn ngithi dan cOn nhiêu hn chê, rihât là trong lTnh vic an 
toàn giao thông và quãn l, bâo v thng. TInh trng trng, tái trng cay thuc 
phin CO chiêu hithng gia thng tai  dja bàn giáp ranh, héo lánh, vüng sâu, vi1ng 
xa, vüng DT'FS. Van cOn xãy ra các vi ng dc (qua ritng, nâm ri'mg, ng5 d3c 
rwçiu, bánh trói ngô môc). 

Qua v&i 62 luqt kin thão 1un cUa dai  biu dâ ca bàn bao quát tt câ các 
linh vrc. Các kiên thâo lun lânh do UBND tinh và thu trixrng các so, ngãnh 
dã báo cáo giâi trmnh trirc tiêp mt so ni dung tai  k' h9p, nhât là giãi pháp dê 
thc hin hoãn thành các chi tiêu phát triên kinh tê - x hi 6 tháng cui nam 
2022 cüa tinh. Trên cci sO do dai  biêu HDND tinh xem xét và quyt nghj nhng 
van dê quan tr9ng cUa dja phuong t?i  k' h9p. 

A . . 2. Ye chat van va tra lo'i chat van tu Ky hçp 
Theo chrnng trInh k' h9p, chiu ngày 14/7/2022 k' hpp thu Bay dã t chüc 

phiên chat van ye nhOm lTnh vrc vnhóa — xa hi. Tai  phiên chat van, dâ có 08 
dai biêu HDND tinh thuc hiên chat van, 03 dai biêu tranh luán doi vOl Giám dôc 
SO Giáo diic và Dào tao  Nguyen The BInh ye các ni dung: chat krqng giáo dic 
dào tao;  vic dy them, h9c them; vic dâu ti.r xây drng các cOng trInh nhà v 
sinh, trang thiêt bj dy h9c trong trithng hçc; vic to chüc thi thäng hang cho 
giáo viên; ye thu, chi cac khoãn xâ hi hoá tai  các nhàtruOng và giãi pháp de 
khàc phiic tmnh trng thiêu giáo viên...; chat van Giám dOc SO Lao dng Thucing 
binh và Xã hi Sung Dai  Hung ye các ni dung, nhir: vicgiãi quyêt lao dng 
vic lam, dào tao  nghê; cong tác giãm nghèo; vic trang cap trang thiêt bj dy 
nghê tai  các ca sO dy nghê... 

Phiên cht v.n din ra vOl tinh thin dan chü, trách nhim và xây dtrng, các 
dai biu HDND tinh dã the hin tinh than lam vic nghiêrn tüc, dt các cau hOi 
cht van ngàn gçn, rO rang; thng than clii ra nhCtng han  chê, ton tai,  yêu câu lam 
rO trách nhim và có giâi pháp khäc phiic. Giám doe SO Giáo dic và Dào tao;  SO 
Lao dng ThuGng birth và Xä hi dã trá lOi trirc tiêp vào ni dung duçic dai  biêu 
HDND tinh hOi, th.ng th.n nhn trách nhim, không né tránh và dixa ra nhUng 
giâi pháp cr the nham khäc phiic các hn chê, bat cp và nâng cao hiu qua, hiu 
1irc trong quãn l nhà nithc dOi vOl lTnh virc phii trách. Co the thây, qua hoat dng 
ch.t vk, các dai  biêu HDND tinh dà the hin sr tam huyêt, trách nhim cüa 
HDND tinh trong vic giám sat den cüng dôi vOl nhtng van dê dircic cfr tn và 
nhándân quan tam. 

B. XEM XET, QUYET BNH CAC VAN BE QUAN TRQNG 
K5' hQp thü' Bay HDND tinh dä quylt djnh và biu quylt thông qua 19 Nghj 

quye't chuyén dê, nhu sau: 
1. Nghj quyt ban hành Chu'ong trInh giám sat nám 2023 cüa HBND 

tinh Ha Giang khóa XVIII, nhim kr 2021 - 2026: Ngoài vic thrc hin giám 
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sat ti K5' h9p theo quy ctjnh cUa pháp 1ut, HDND tinh dã thng nht chuung 
trinh giám sat chuyên dé nám 2023 gôm 2 ni dung sau: 

M3t là, giám sat vic thrc hin chInh sách, pháp 1ut v quân 1 tai san cong. 
Hai là, giám sat vic trin khai thirc hin các Nghj quyt cüa Quc hi v 

các chi.wng trmnh miic tiêu quôc gia ye xây drng nông thôn rn&i, giãm nghèo ben 
, ..z . A. A v.rng gial clo?n 2021-2025, chiwng tnnh phat then kmh te - xa hpi vung dong 

bào dan tc thiêu so và mien nái giai doan 2021-2030. 

2. Ngh quyt phân b vn du tir phát trin ngun ngân sách nhà 
ntro'c de thurc hiçn 03 Chtroiig trrnh mic tieu quoc gia gial don 2021 - 2025 
trên dla  bàn tinh Ha Giang: 

Tng k hoach vn du flr phát trin ngun ngãn sách nhà nuâc giai don 
2021-2025 thirc hin 03 Chumg trinh mic tiêu quôc gia trén dja bàn tinh Ha 
Giang: 6.017.170 triu dông. Trong do: von Ngãn sách Trung i.rclng: 5.760.912 
triu dông (trong do: Thu hói von &ng trwàc. 148.640 triu dong); von dôi irng 
Ngãn sách dja phtrcing: 256.25 8 triu dông. 

Ngun vn di üng b tn tr cac ngun: Ngun du tu trong can di ngãn 
sách dja phu(mg, thu tiên six dung dat, xô so kiên thiêt; nguOn tang thu, tiêt kim 
chi hang näm cüa ngân sách tinh, ngãn sách huyn; các nguôn vOn sr nghip; dir 
toán chi thu&ng xuyên ngân sách cap tinh, ngân sách cap huyn và các nguôn 
vOn hqp pháp khác, cii the: 

2.1. Cht.rmg trInh rnlic tiêu quc gia phát trin kinh t - xa hi ving dng bào 
dan tc thiêu so và mien nüi vi tong kê hoch von: 3.856.040 triu dông, gôm: 
von Ngãn sách trung ixcing: 3.672.419 triu dông (trong do: Thu hOi vOn &ng 
tnthc:44.481, 13 triçu dông); von Ngãn sách dja phuang: 183.62 1 triu dông. 

2.2. Chiscmg trInh mic tiêu quc gia giãm nghèo bn virng v&i tng k 
hoch von: 1.637.054 triu dông, gOm: von Ngân sách trung ung: 1.589.373 
triu dông; von Ngân sách dja phucmg: 47.681 triu dông. 

2.3. Chixcing trInh miic tiêu 9uêc gia xây dirng nông thôn mài vâi tng k 
hoch von: 524.076 triu dông, gôm: von Ngân sách trung ixccng: 499.120 triu 
dông (trong dO: Thu hOi vOn &ng trwO'c 194.159 triu dOng); von Ngãn sách dja 
phircxng: 24.956 triu dông. Giao 100% ké hoch von cho các huyn, thãnh phô. 

3. Nghj quyt phân b vn du tir phát trin ngun ngân sách nhà 
ntróc nãm 2022 d thirc hin 03 Chirong trinh miic tiêu Quc gia trên dja 
bàn tinh Ha Giang, vi ni dung nhii sau: 

- Tng k hotch vn du tix phát lrin ngun ngân sách nhà nuâc nm 2022 thirc 
bin 03 Chiiing liinh miic tiêu quôc gia trên dja bàn tinh Ha Giang: 1.557.152 triu 
dông. Trong do: von ngân sách Trung ucmg: 1.493.259 friu dông (trong dO. Thu 
Mi vOn ing trithc 64.094 triu dOng); vOn ngãn sách dja phixong: 63.893 triu 
dông, cii the: 

3.1. Chuong trInh miic tiêu quc gia phát trin kinh t - xã hi vi1ng dng 
bào dan tc thiêu so và mien nüi vài tong kê hoch von: 720.048 triudông, 
gôm: vOn Ngân sách Trung uong: 685.760 dông (trong dO: Thu ho! vOn thg 
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trzthc 17.614 triçu dng), vn Ngãn sách dja phucrng: 34.288 triu dng. 

3.2. Chucing trInh miic tiêu quc gia giãm nghèo bn viing v&i tng k 
hoach von: 554.676 triu dông, gOm: von ngân sách Trung ucmg: 538.5 19 triu 
dông; von ngân sách dja phuang: 16.156 triu dông. 

3.3. Chixo'ng trInh mic tiêu quc gia xây dirng nông thôn m&i v&i tng k 
hoch vOn: 282.429 triu dông, gôm: vOn Ngãn sách Trung uong: 268.980 triu 
dông (trong do thu hói von i'ng trzthc 46.480 triéu dOng,); von Ngân sách dja 
phucmg: 13.449 triu dOng. Giao 100% kê hoach von cho các huyn, thành phô. 

- T' l vn d& irng cüa ngãn sách dja phuang d thirc hin 03 chixcing trInh 
m1ic tiêu quOc gia nàm 2022, nhi.r sau:. ngãn sách cap tinh dôi rng: T l dOi irng 
50,8%, tuong &rong 32.455 triu dOng; ngân sách các huyn, thãnh phô can doi 
bô trI dôi irng: T 1 dôi üng 49,2%, tuctng duang 3 1.438 triu dông. 

4. Ngh quyt v phân b, giao di toán ngân sách nhà nithc nãm 2022 d 
thi!chin 03 Chirong trInh m1ic tiêu quc gia trên dja bàn tinh Ha Giang, C11 

the nhtr sau: 
4.1. Di toán ngãn sách nhà nithc thirc hin 03 Chuong trInh mic tiêu qu6c 

gia narn 2022 là: 2.06 1.691 triu dOng: nguôn vOn dâu Ui phát triên: 1.557.152 
triu dông; nguOn kinh phi sir nghip: 504.539 triu dOng, trong do: 

-Ngun ngãn sách trung iicing b sung: 1.976.076 triu dng (bao gm: ngun 
vOn dâu tzt: 1.493.259 triu dOng; nguOn kinhphIs-nghip: 482.817 tr4u dOng); 

-Ngun ngân sách dja phucrngdM rng: 85.615 triu dng, (bao grnngun 
vOn dâu tw: 63.893 triu dóng; nguOn kinh phi sy nghip: 21.722 triçu dOng). 

4.2. Chi tit theo trng Chucing trInh miic tiêu quc gia: 

* a) Chuong trInh mic tiêu quc gia xây dirng nông thôn mth: 307.539 triu 
dOng, bao gOm: 

- Ngun vn du tu phát trin: 282.429 triu dng, (trong do ngán sách 
trung ztong hO sung: 268.980 triçu dOng; ngân sách dja phwing dOi &ng: 
13.449 triu dOng). 

- Nguôn kinh phI s1r nghip: 25.110 triu dng, (trong dO ngân sách trung wong 
ho sung: 23.910 triu dOng; ngán sách djaphwong dOi ing: 1.200 triu dOng). 

b) Chucing trInh miic tiêu quc gia giãm nghèo bn vtrng: 679.436 triu 
dOng, bao gOm: 

- Ngun vn du tu phát trin: 554.675 triu dng, (trong dO: ngán sách 
trung wong bô sung: 538.519 triu dóng; ngán sách dja phucing dOi ng. 
16.156 triu dOng). 

- Ngun kinh phi slr nghip: 124.762 triu dng, (trong dO: ngân sách 
trung wcmg ho sung: 121.128 triu dóng; ngán sách df a phuvng dôi ng: 
3.634 triu dOng). 

c) Chucing trInh rni1c tiêu quc gia phát trin kinh t- xã hi vüng dng bào 
dan tc thiêu so và mien nüi: 1.074.716 triu dông, bao gôm: 
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- Nguôn von dâutix: 720.048 triu dông, (trong do: ngân sách trungitong bO 
sung: 685.760 friu dóng; ngán sách djaphuv'ng dôi ing: 34.288 triu dOng). 

- Ngun kinh phi sir nghip: 354.668 triu dng, (trong dO: ngán sách 
trung u-cfng ho sung: 337.779 triu dOng, ngán sách dja phwcing dOi thig: 
16.889 triêu dOng). 

5. Ngh quyt sfra di khoãn 3 Diu 2 và Diu 3 Nghj quyt s 
40/2020/NQ-HDND ngày 9 tháng 12 nãm 2020 cüa Hi dung nhân dan tinh 
Ha Giang quy dlnh su lirqng, chfrc danh di vói ngtrôi hoit dng không 
chuyên trách cp xã; mfrc phii cap, mfrc phii cp kiêm nhim di vói ngirôri 
hott dng không chuyên trách & cp xã, & thôn, t dan phu; mfrc buj 
dir&ng,mfrcphii cp di vói ngtrbi trrc tip tham gia cong vic cüa thôn,tu 
dan pho; mtrc khoan krnh phi hot dçng doi voi to chirc chinh tr - xa h9i o' 
cp xã trên dja bàn tinh Ha Giang, cii the: 

1. &i khoãn 3 Diu 2 nhu sau: 

"3. Phu cp kiêm nhim 

NhUng ngu?i hot dng không chuyên trách ô thôn, M dan ph ngoài müc 
phii cap cüa chirc danh phi trách chInh, dixqc kiêm nhim them chirc danh khác 
và huâng 100% phi cap cüa chirc danh kiêm nhim." 

2. SradiDiu3nhusau: 

"Diu 3. Quy djnh mrc bui dixong di vâi ngi.rYi tham gia cong vic i 
thon, to dan phô 

1. BM di.ring mirc 3 00.000 dung/ngiiIthang di vâi Chi hi tnr&ng Hi 
Ciru chiên binh, Chi hi tru&ng Hi Lien hip Phit nü, Chi hi trurng Hi 
Ngi.rèi cao tuOi, Chi hi trurng Hi Nông dan, BI thu chi doàn. 

2. Bui duong müc 600.000 dung/nguiiilthang dé,i vri Nhãn viên khuyn nông, 
khuyen lam, thüy, môi trung ('dOi vOi thOn, tO dánphO thuç5c các xd, thj trán)." 

6. Nghj quy& quy djnh cor ch lung ghép nguun vn giCa các chuorng trInh 
mlic tiêu quôc gia, gita các chlxcTng trInh milc tiêu quôc gia và các chucmg trInh, 
dir an khác trên dja bàn tinh Ha Giang. 

7. Nghj quyt si:ra di, bu sung khoàn 2 Diu 1 Nghj quyt s 77/2017/NQ-
HDND ngày 24/4/2017 cüa Hi dông nhân dan tinh Ha Giang quy djnh l phi cap 
giây phép lao dng cho nguii nithc ngoài lam vic trên dla  bàn tinh Ha Giang 

8. Nghj quyt quy djnh müc chi kinh phi t.p hun, bui dixong giáo viên và 
can b quân 1 cci s giáo diic dé thçrc hin chuorng trInh md, sách giáo khoa 
mri giáo di:ic phô thông trên dja bàn tinh Ha Giang. 

9. Nghj quy& quy djnh müc h trçi dàng k báo h tài san tn tu a trong va 
ngoài nuâc den näm 2030 trên dja bàn tinh Ha Giang. 

10. Nghj 9uy& phê chun D an t chüc lire luçing, hun 1uyn, hoat  dng 
và bão dam chê d chInh sách cho lire  luqng dan quân tir v tinh Ha Giang, giai 
do.n 2022 - 2025. 

11. Ngh quyt v Phát trin thanh niên tirih Ha Giang, giai doin 2021-2030. 
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12. Nghj quy& b sung chi tiêu kinh t - xà hi 5 näm, giai don 2021 - 
2025 và nm 2022. 

13. Nghj quy& bãi bô Nghj quyt s 131/NQ-FIDND ngày 11/7/2014 cUa 
HDND tinh thông qua bang giá các 1oi rung trên dja bàn tinh Ha Giang. 

14. Nghj quyt phê duyt diu chinh chU trucmg d&u tu các dir an si'r diing 
nguôn vein dâu lit cong thuc cap tinh quãn 1. 

15. Nghj quy& thông qua Danh miic dr an thu heii dt; chuyn mic dIch sü 
diing dat dé phát triên kinh tê-xã hi vi lçii Ich quôc gia, lcii Ich cOng cong  (ho 
sung dçrt 3) nm 2022 trên dja bàn tinh Ha Giang. 

16. Nghj quy& phê duyt chü truclng du tu các dir an kh&i cong m&i nàm 
2022, si ding nguôn von dâu ti.r cong thuc cap tinh quail i. 

17. Nghj quyt dung thirc hin chü truong du lit các dr ánsü dung nguôn 
vOn dâu tu cong thuc cap tinh quân 1. 

18. Nghj quyt phê duyt chü tnrang chuyn deii mlic dIch sü ding ri'rng d 
thirc hin dir an: Cái t?o,  nãng cap dithng Bäc Quang-Xin Man (DT. 177), don 
Km0-Km55, tinh Ha Giang (giai dogn 1). 

19. Nghi. quyt v vic thành 1p  Doàn giám sat chuyên d kt qua thrc 
hin thu, np, quàn 1 và sü diing phi, 1 phi theo các Nghj quyêt cüa HDND 
tinh trên dja bàn tinh Ha Giang. 

Lwu i: D cuang nay có tInh cht gçii m&, d nghj các dti biu nghiên cüu 
them các Báo cáo, Nghj quyêt và can cü vào tInh hInh, diêu kin thçrc tê cüa tung 
dôi tuçmg ci'r tn dê hia chpn nhting ni dung dê báo cáo v&i ci'r fri cho phü hçip./. 
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