
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG  TR! Dôc Lap - Tr do - Hnh phñc 

S:  c2O  /TTr-UBND Quáng Trf, ngày.d.  tháng41  nàm 2021 

T TRINH 
V vic thông qua các Ngh quyt cüa HOND tInh 

tii ky hQp thur 6 Hi dng nhãn  dan tinh khóa VIII 

KInh g1ri: Hi dng nhân dan tinh 

Can ci Lut T chüc chInh quyn dja phng ngày 19/6/2015; Lut sàa 
dôi, bô sung môt so diêu cüa Lust To chc ChInh phü và Lu.t To chirc chInh 
quyên dja phuang ngày 22/11/2019; Nghj quyêt so 69/NQ-HDND ngày 
18/6/2021 cüa HDND tinh ye vic thông qua kê hoach  to chirc các k' hop 
thi.thng 1 cilia Hi dông nhân dan tinh näm 2021 và Kê hoch so 327/KH-
HDND ngày 25/10/2021 cilia HDND tinh ye tO chirc kS'  hp thr 5 HDND tinh 
khóa VIII, nhim k 202 1-2026; Can cü tInh hInh thirc tin cilia tinh Va yêu câu, 
nhimv trong giai don mâi; 

Uy ban nhân dan trInh kS'  hp thu 6 Hi dông nhân dan tinh khóa VIII 
thông qua the Báo cáo, Th trInh, Ngh quyêt sau day: 

I. Các báo cáo theo luat dinh: 
1. Báo cáo tInh hInh kinh tê - xã hôi, quOc phông - an ninh näm 2021 và 

Kê hoach phát triên kinh té - xà hi, quôc phông - an ninh näm 2022 (Báo cáo 
so 237/BC-UBND ngày 19/11/2021,); 

2. Báo cáo thirc hin ké hoch phân bô von dâu tu XDCB näm 2021 vã 
phuang an phân bô von näm 2022 (Báo cáo so 230/Bc-UBND 18/11/2021,); 

3. Báo cáo ye quyêt toán thu ngân sách nhà nuâc trên dja bàn, chi ngân 
sách dja phi.rang näm 2020 (Báo cáo sO 21 7/BC-UBND ngày 16/11/2021), 

4. Báo cáo tInh hmnh thirc hin dir toán thu ngân sách nhà nuOc trên dja 
bàn, chi ngân sách dja phucing nàm 2021 và dix toán thu ngân sách nhà nithc trên 
dja bàn, chi ngân sách dja phuong nãm 2022 (Báo cáo so 218/BC-UBND ngày 
16/11/202 1) ; 

5. Báo cáo tài chInh nhà nuc tinh näm 2020 (Báo cáo sO' 216/BC-UBND 
ngày 16/11/2021,); 

6. Báo cáo ye thirc hin k hoach biên chê hành chInh nám 2021 và kê 
hoch biên ché hành chInh, sr nghip näm 2022, 

7. Báo,  cáo ye vic thi hành Hiên pháp, các van bàn QPPL cilia các eq quan 
nba nuc cap trên và Nghj quyêt HDND tinh näm 2021 (Báo cáo sO 232/BC-
UBND ngày 19/11/202],); 

8. Báo cáo ye cong tác tiêp cong dan và giãi quyêt khiêu ni, tO cáo näm 
2021; nhim v11, giài pháp näm 2022 (Báo cáo sO 231/BC-UBND ngày 
19/11/2021); 
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9. Báo cáo v cong tác phông chng tham nhüng nàm 2021; Phiscing 
hung, nhim vii narn 2022 (Báo cáo so 233/BC-UBND ngày 19/11/2021,); 

10. Báo cáo ye cong tác phông chông ti phm và vi pham pháp 1ut nàm 
2021; mt so nhim vii, giài pháp thrc hin cOng tác phông chông ti phm và 
vi phm pháp 1ut näm 2022 (Báo cáo so 225/BC-UBND ngày 17/11/2021,); 

11. Báo cáo kiêm diem cong tác chi dao, diêu hành näm 2021 cüa UBND 
tinh (Báo cáo sO 236-B c/UBND ngày 19 /11/2021,); 

12. Báo cáo ye giãi quyêt cac kiên, kiên nghj cUa ci1r tn gCri den k' hçp 
thir 3, HDND tinh khóa VIII (Báo cáo sO 23 7-BC/UBND ngày 19/11/2021); 

II. Các Ngh quyt chuyên d: 
1. Phê duyt thñ trung dâu tu mt sO dir an khâi cong mOi sr diing nguôn 

vOn NSDP trong Kê hoach dâu tu cOng trung han  giai doan 2021-2025 (Dr an 
Tuyên thrOng két nOi cáng hang khOng Quáng Trj tgi Ta trInh sO 198/TTr- UBND 
ngày 19/11/2021 và Dir an ThrOng hai dáu cáu day yang sOng Hiéu - giai dogn 1 
tgi T& trmnh sO 199/TTr- UBND ngày 19/11/2021); 

2. Giao kê hoach dâu tu cong trung han  giai doan 202 1-2025 nguOn vOn 
can dôi ngân sách dja phung (cho Dr an Tuyên thring két nOi cáng hang không 
Quãng Trj và Dir an Duing hai dâu câu day yang sOng Hiêu - giai don 1) tgi Ta 
trInh sO 207/TTr-UBND ngày 19/11/2021; 

3. Dê an Dâu tu xay dmg phOng a cOng vii cho giáo viên các vüng khó 
khàn trên dja bàn tinh Quãng Trj giai doan 202 1-2025 (Tgi Dê an sO 211/DA-
UBND ngày 19/11/2021 và TO' trinh sO 212/TTr-UBND ngày 19/11/2021); 

4. Saa dôi, bô sung mt so diêu Nghj quyêt sO 31/20217/NQ-HDND ngày 
14/12/2017 cUa HDND tinh ye chInh sách ho trçl i:rng ding, nhân rng các kêt 
qua khoa h9c va cOng ngh trên dja bàn tinh Quáng Trj giai doan 20 17-2025 
(Tcii TO' trInh sO 196/TTr-UBND ngây 18/11/2021); 

5. Quy dinh mt so chInh sách thu hut, dãi ng, dào tao  nhân hrc cüa tinh 
Quáng Trj giai doan 2022-2026 (Tgi Ta trInh so 195/TTr-UBND ngày 
17/11/2021); 

6. ChInh sách ho trq phát triên mt so cay trông, v.t nuôi tao  san phâm chü 
1irc có igi the canh  tranh trén dja bàn tinh Quãng Trj giai doan 2022-2026, djnh 
huâng den nàm 2030 (Tgi TO' trInh sO 202/TTr-UBND ngày 19/11/2021); 

7. Quyet djnh chü truang chuyên miic dIch sr ding thng sang mic dich 
khác và diêu chinh giàm din tIch chuyên mic dIch sir ding rirng dê thirc hin 
các dir an trên dja ban tinh (Tgi TO' trInh sO 201/TTr-UBND ngày 19/11/2021); ,  

8. T trInh ye quy djnh phân cap nguôn thu, nhim vi chi giüa các cap 
ngân sách; t5' 1 phân tram phân chia các khoán thu gifla ngân sách các cap trên 
dja bàn tinh thai kS'  On djnh ngân sách näm 2022-2025 (Tgi TO' trinh sO 189/TTr-
UBND ngày 16/11/2021); 

9. Nghj quyêt v quy djnh nguyen t&c, tiêu chI và djnh rni'rc phân bô di,r 
toán chi thuang xuyên ngân sách nàm 2022 (Tçzi TO' trInl'z sO 190/TTr-UBND 
ngày 16/11/2021); 

10. Ke hoach tài chInh 5 nàm tinh Quãng Trj giai doan 202 1-2025 (Tgi TO' 
trInh sO 191/TTr-UBND ngày 16/11/2021); 
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11. Thông qua danh muc dix an cn thu hi dt; dir an có si:r diing dat trông 
lüa, dat thng phông h, dat rrng dc diing vào các m1ic dIch khác trong näm 
2022 (Tgi TàtrInh so 200/TTr-UBNDngày 19/11/2021); 

12. Dé an Dâu tix báo ton, ton tao  chông xuông cap h thông di tIch ljch sit 
van hóa tinh Quâng Trj giai doan 2022-2025 (Tcii Dé an so 204/DA-UBND ngày 
19/11/2021 và T& trInh sO 205/TTr-UBND ngày 19/11/2021); 

13. Quy djnh mt so chInh sách h trq phát triên du ljch trên dja bàn tinh 
Quàng Trj giai doan 2022-2025 (Tgi T trInh sO 206/TTr-UBND ngày 
19/11/2021); 

14. Dê an Sp xêp lai  xi 1 nhà dt và xây dirng tr11 si lam vic khôi Cánh 
sat Cong an tinh (Tcii Dé an sO 228/DA-UBND ngày 17/11/2021 và Ta trInh sO 
229/TTr- UBND ngây 17/11/2021); 

15. Dê an phân '°ai  do thj thành phô Dông Ha dt tiêu chuân do thj l°ai  II 
(Tçi Ta trInh sO 210/TTr- UBND ngày 19/11/2021); 

16. Dé an Quy djnh khu v1rc thuôc ni thành cüa thành phô, thj xä, thj 
trân, khu dan cix không duçc phép chän nuôi; quy djnh vüng nuôi chim yen và 
chInh sách h trcl khi di dñ Co si chàn nuôi ra khôi khu virc không &rçlc phép 
chän nuôi trén dja bàn tinh Quâng Trj (Tçii T& trinh sO 203/TTr- UBND ngày 
19/11/2021); 

17. Quy djnh ye s luçing, chirc näng, nhirn vii, tiêu chuân, tuyn chçn, 
quãn 1 và ché d phii cap dôi vai nhân viên khuyên nông và nhân viên thi1 
phumg, thj trân trên da bàn tinh Quãng Trj giai doan 2022-2026 (Tgi T& trinh 
so 194/TTr-UBNDngây 17/11/2021); 

(GO Dê an, Báo cáo và dr tháo Nghj quyêt cia HDND tinh dInh kern theo) 
UBND tinh kInh trInh kS'  hp thir 6 - HDND tinh khóa VIII xem xét, quyêt 

djnh.I.  — 

No'i nhân: 
- Nhi.r trén; 
-TTHDNDtinh; 
- TT UBMTTQVN tinh; 
- Các Ban cüa HDND tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Các sâ, ban ngành cap tinh; 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
- Lixu: VT, TH.A/ 
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