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1101 BONG NEIAN DAN
TINH HA GIANG

CQNG HOA XA HQI ciiiJ NGHIA VIT NAM
Bc 1p Tir do Hinh phñc

Si: 5'/F1DND-VP
V/v triu tp Kr hçp thi'r 18 (Chuyên
dê) HDND tinh khóa XVII

-

-

Ha Giang, ngày 08 tháng 5 nàm 2021

KInh gi'ri: Các vi dai biu HDND tinh khóa XVII.
Thirc hin LuQt T chüc chInh quyn dja phumg; Nghj quy& 629/201 9/NQUBTVQH14 ngày 30/01/2019 cUa Uy ban Thu&ng vi Quôc hi ye vic hithng
dn mt so ho.t dng cUa Hi dông nhân dan. Duçic sir dông 'cUa Ban Thumg
vi Tinh üy, Thung trirc HIDND tinh quyêt djnh triu tp dti biêu HDND tinh dir
K' hp thir 18 (Chuyên de) HDND tinh khóa XVII, nhu sau:
1. Ni dung: xem xét 02 Tc trInh cüa UBND tinh, gm:
T trInh ban hành Nghj quyt v Quy& djnh chü chung du tu các dçr an
khi cong mOi nãm 2021, si~ dging nguôn von dâu ti.r cong thuc cap tinh quãn 1.
-

Th trInh ban hành Nghj quy& v K hoach và phi.iong an phân b vn du
tu cong trung h.n nguôn von Ngân sách Trung uong và Ngân sách dja phucrng,
giai doan 2021 2025 (co dir kiên ni dung, chirang trinh Ij) hQp kern theo,).
-

-

2. Thô'i gian: 1/2 ngày, khai mtc vào hi: 14h00', ngày 12/5/202 1 (thi Tu').
3. HInh thfrc t chfrc k' h9p: H9p trirc tuyên.
4. Oja diem:
Diem câu tinh: Hi truèng tng 2, Tri si Doàn DBQH, HDND và UBND
thth (gain các vi dgi biu HDND tinh hiçn dang cong tác trên dja bàn thành pM
Ha Giang).
Dim cu các huyn: phông h9p trrc tuyn UBND huyn (gm các vj Dcii
biu HDND tinh hin dang cOng tác tgi dja bàn huyn).
-

-

Noinhn:
Nhir trên;
TTr. Huyn üy; HDND; UBND các huyn,
thành ph; VP IIDND-UBND các huyn;
LDVP Doân DBQH và HDND tinh;
1TFT-CB thuôc VP UBND tinh (thPVdwa
tin, bàz);
Các phông thuc VP;
Luu: VT, HDND (1b_
-

-

-

-

-

TM. TH1JNG TRUC HBND TINII
KT. CHU T!CH
HU TICH
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CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tur do - Hnh phüc

011 MEN
Ni dung, chirong trInh K hQp thIr 18 (Chuyên d)
HDND tinh Ha Giang khoá XVII nhim k 2016 — 2021
(Gü'i kern Thông tn tniu tp dgi bié'u HDND tinh)

I. THI GIAN, DJA DIEM TO CHtC K( HQP:
1.Thbi gian: dir kin 1/2 ngày, khai mtc vào hi 14h, ngày 12/5/202 1 (thi' Tic).
2. Dja diem:
- Tzi itiêm cthi tinh: Phông h9p trrc tuyn tng 2, trii sô Doàn DBQH,
HDND và UBND tinh.
- Tii diem ciu các huyn: Phông h9p trirc tuyn cña UBND huyn.
II. THANII PHAN:
1. Tii diem din tinh:
- Các dng chI länh do Thumg trrc Tinhüy.
- Các vj dti biu FIDND tinh khóa XVII, nhim k' 2016-2021 hin dang
cong tác trên dja bàn thành ph Ha Giang.
- Ban Ththng trirc UBMTTQVN tinh.
- Lãnh dao UBND tinh; Giám dc các S&: K hoach và Du tir; Tài chInE,
Giao thông; Xây dirng, NOng nghip và PTNT; Tru&ng Ban Quàn 1 dr an DTXD
cong trinh dan d1ing và cong nghip tInh; Truâng Ban Quãn 1 dir an cong
trInh giao thông Ha Giang; Trithng Ban Quàn 1 dir an Du tu xây dtrng cOng
trInh Nông nghip và phát trin nông thôn tinE Ha Giang.
- Lãnh dao Van phông Tinh üy, Van phông UBND tinh.
- Di din Thubng trirc Thành üy, HDND, UBND; Lãnh do 02 Ban
HDND thành ph Ha Giang.
- Lãnh dto và chuyên viên Van phông Doàn DBQH và HIDND tinh.
- Các ca quan thông tn báo chI Trung ucing và dja phiwng.
2. Tii diem diu các huyn:
- Các vj Di biu HDND tinh khóa XVII nhim kS' 2016-2021 hin dang
cong tác ti dta bàn huyn.
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- Dai din Thtning trirc Huyn üy; HDND; UBND; UBMTTQ\TN huyn;
Lành do 02 Ban HDND các huyn.
ifi. NQI DUNG KY HQP
K' h9p thu 18 (Chuyên d) HDND tinh Ha Giang khóa XVII nhim kS'
2016-2021 xem xét, quy& djIIII các ni dung sau day:
1. Xem xét các Tar trinh cüa UBND tinh (02 Ta trInh kern d tháo Nghj
quyért), cy tIJ:

- Th trInh ban hành Nghj quytv Quy& djnh chü trucmg du tu các dr an
kh&i cong mi näm 2021, sü diing ngun vn du lix cong thuc cp tinh quàn 1.
- Th trInh ban hành Nghj quyt v k hoach và phrnmg an phân b vn du
tu cong trung hin ngun vn Ngân sách Trung ucmg Va Ngân sách dja phinmg,
giai doan 202 1-2025.
2. Báo cáo thâm tra cüa Ban Kinh t - Ngân sách HIDND tinh.
3. K h9p thfr 18 (Chuyên d) HDND tinh khoá XVII dir kin thông
qua 02 Nghi. quy& sau:
- Nghi. quy& v Quyêt djnh chU trrnlng d.0 tu các dir an kh&i cong mâi n.m
2021, sir diing nguôn vn du tu cong thuc cp tmnh quân 1.
- Nghj quyt v k hoach và phuang an phân M vn d.0 tu cong trung htn
nguôn von Ngan sách Trung uang vàNgân sách dja phu(mg, giai don 2021-2025.

