
U BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
TINH  QUANG TR! Dôc lap - Ttj do - Hnh phñc 
Sô:.ITTr-UBND Quáng Trj, ngày Q4-tháng 12 nám 2020 

T TRINH 
V vic thông qua các Báo cáo,Tô'trInh trInh k' h9p thfr 19 

HQI dong nhan dan tinh khoa VII 

KInh giri: Hi dng nhân dan tinh Quâng Trj 

Can cr Lut t chirc chInh quyn dja phucing ngày 19/6/2015; 

Thixc hin K hoach s 302/KH-HDND ngày 26/10/2020 cüa Hi dng 
nhân dan tinh ye to chüc kS'  h9p thir 19 - HDND tinh khóa VII (kS' h9p cuôi nAm 
2020); 

Uy ban nhân dan tinh trInh HDND tinh các ni dung sau: 

1.Báo cáo tInh hInh thirc hiên k hoch kinh t - xâ hi, QP-AN nàm 
2020; Ké hoch phát triên kinh tê - xa hi, QP-AN näm 2021: 

2. Báo cáo Cong tác chi dao,  diu hành cüa UBND tinh näm 2020; 

3. Báo cáo thirc hin k hoch phân b vn du tix XDCB näm 2020 và 
phucing an phân bô von nàm 2021 

4. Báo cáo tInh hInh thirc hin dir toán thu ngân sách nhà rnx9c trên dja 
bàn, chi ngân sách dja phung nàm 2020 và Dir toán thu ngân sách nhà nithc trên 
dja bàn, chi ngân sách dja phi.rcmg nãm 2021. 

5. Báo cáo v thrc hin k hoch biên ch hành chInh näm 2020, k hoch 
biên chê hành chInh näm 2021. 

6. Báo cáo ye vic thi hành Hin pháp, các van bàn QPPL cüa các c quan 
nhà nu&c cap trén và Nghj quyêt HDND tinh näm 2020. 

7. Báo cáo v cong tác phông chng tham nhUng näm 2020; 

8. Báo cáo ye cong tác tip cong dan, giãi quyt khiu ni to cáo nàm 
2020; 

9. Báo cáo v cong tác phông chng ti phm và vi phm pháp 1ut näm 
2020; 

10. Báo cáo v giãi quyt các kin, kin nghj cüa cü tn gui dn ti'r k' 
hçp thir 16 - HDND tinh khóa VII den nay. 

1 1. ChInh sách trçl cp tin mua, 4n chuyn nuóc ngçt và sch & nhttng 
vüng thiêu ntr&c ngot và sch trên dja bàn tinh. 

12. Ti trInh sira di, diu chinh Nghj quyét s 34/20 1 8/NQ-I-IDND cüa 
1-IDND tinh ye Dé an xóa phông hçc tam,  phông hçc muçm giai doan 2019-2021 
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13. Th trInh chip thun chü truang thu hM dt và cho phép chuyn miic 
dIch sü diing Mt vào các miic dIch khác dê thirc hin các d an thuc thm 
quyên HDND tinh 

I 4.Th trInh d nghj quyt dnh chü truorng chuyn di mic dIch sfr ding 
thng sang miic dIch khác dê th%rc hin cac dir an trén dja bàn tinh näm 2020 

15. Ti trinh phê chuAn quyt toán thu ngân sách nba nuôc trên dja bàn, 
quyt toán thu, chi ngân sách dla  phi.rang tinh Quãng Trj nãm 2019 

16. Ta trInh diu chinh quyt toán thu ngân sách nhà nuóc trên dja bàn; 
quyt toán thu, chi ngân sách dja phirang tinh Quâng Trj nàm 2018. 

17. T trInh Quy djnh phân cp th.m quyn xác 1p quyn sâ hihi toàn dan 
ye tài san va thâm quyên phé duyt phixmg an xü 1 tâi san duqc xác 1p quyên 
sâ hiru toàn dan thuc phm vi quân 1 cüa tinh Quãng Trj. 

18. Ta trInh ye vic diu chinh K hoach Mu ttx cong trung hn 5 näm 
20 16-2020 (Ian 5) và diêu chinh Ké hoch nguôn von can dôi ngãn sách dja 
phuorng. 

19. Th trInh ye dê ngh di khóm Cong thi.rng nghip thành khóm 5 thuc 
thj trân Diên Sanh, huyn Hãi Lang và dôi ten các thôn: Nam Hiéu 1, Nam Hiêu 
2, Nam Hiêu 3 thuc xã Cam Hiéu, huyn Cam L 

20. Các t?Y trInh phé duyt và diu chinh chi tri.rclng M tu các di,r an thuc 
thâm quyên phê duyt cüa HDND tinh (co danh m1c kern theo) 

KInh trinh I-IDND tinh xem xét, phé chuAn./,- 

No'i n/i 2n: 

-Nhtrtrên; 
- iT. HDND tinh; 
- CT, các PCI UBND tinh, UVUB tinh; 
- Chánh, PVP, CV; 
- Luu: VT, TH(D), TH(H). 

TM. UY BAN NHAN DAN 
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(Kern 
PHTJ LUC 

TTr-UBND ngàyQItháng 12 näm 2020) 

DV AN KHL CONG MOI 
G KE HOiCH NAM 2021 

THUO -QUYEN PHE DUYT CUA HOND TINU 

1. T? trInh ch.p th4n  chü tnrong dAu tu dir an: Tnr?ing Trung hçc co sâ 
và Trung hQc phô thông Con Tiên, hang mic: Nhà h9c thirc hành; 

2. T?i trInh chip thun chü truo'ng du ti.r dir an: Xóa phông hçc tam, 
phông hçc milcYn và câi tao  nâng cap các trl.rrng dan tc ni trü trên dja bàn tinh 
Quãng Trj; 

3. ThtrInh phê duyt diu chinh chü trixclng du tu dir an: Du tu co s 4t 
chat, rnua sam trang thiêt bj y té tuyên tinh. Hang mllc: Trung tarn than kinh và 
h thông thiêt bj xa trj; 

4. To trInh chip thun chü truong du tix dir an: DAu tu thit bj luOng thi'r 
nghirn và cong ngh sinh hçc (giai doan  1); 

5.TO trInh chap thun chü truong du tu dir an: TruOng Trung h9c cO sO Va 
Trung hçc phô thông Ben Quan, hang miic: Nhà h9c thc hành; 

6. TO trInh chip thun chü trucmg du tu dir an: Co sO khám chüa bnh tai 
thôn Cu Bai, xâ HuOng Lap, huyn HuOng Hóa; 

7. TO trInh chip thun chü truong du tu dir an: Nâng cap, cài tao  Trii sO 
UBMTTQVN tinh Quáng Trj; 

8. TO trInh ch.p thun chü truong dAu tir dir an: DixOng hrn sO chi huy 
thông nhât thOi chiên cüa lânh dao  Tirih üy, HOND, UIBND tinh Quãng Trj (Mit 
danh: CH5-02) giai doan  2; 

9.TO trInh ch.p thun chü trucrng du tu dir an: Khu do thj sinh thai Nam 
Dông Ha; 

10. TO trInh chp thun thu trucing du tu di:r an: Hoàn thin ha tng di.rOng 
Trân BInh Trçng (doan tO thrOng Nguyn Trung Trirc den duOng Din Bién 
Phü); 

11. TO trInh phé duyt diu chinh chü tnxclng du tu d1r an: DuOng giao 
thông biên giOi nôi các tram  kiêm soát biên phông Xà Heng, A Doi, PaRoi, Xy, 
huyn Hu&ig Hóa; 

12. TO trinh chp thun chü truong du tix dir an: Doanh trai  hâi di dan 
quân thi.r&ng trirc và ben cap tàu cüa hái dci; 

13. TO trInh phê duyét diu chinh chü truong dAu tu dir an: Báo ton, ton t?o 
di tIch Khu km nim Tong BI thu Lé Duân (giai doan 2); 

14. TO trinh phé duyt diu chinh chü tnrong du tu dir an Kho lixu trQ 
chuyén ding tinh Quãng Trj; 
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15. T? trInh chip thun chü tnrang du tu dir an: San nén vâ h tang k 
thu.t thiêt yéu ti khu vrc trung tam cira khâu quôc tê La Lay (giai doan 2); 

16. Th trInh chAp thun chü trirang dAu tu dir an: Ha tAng k thut phiic vi 
giái phóng mt bang dé m rng cãng Cira Vit, tinh Quãng Trj; 

17. Th trmnh phê duyt diu chinh Chü trt.rcing dâu tu Dr an Duäng Trân 
Nguyen Han, thânh phô Dông Ha (giai don 2); 

18. Ti trInh chAp thun chü truang dAu ti.r dr an: Dung yen bin kt ni 
hành lang kinh té Dông - Tây.I. 
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