
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

St: 64C /TTr-UBND Quáng Trj, ngàyO tháng  4-  nám 202,t 

TO TRINH 
V vic thông qua các Ngh quyt cüa HONT) tinh 

tii k3' h9p thu bay Hi dông nhãn dan tinh khóa \/1II 

KInh g1ri: Hi dng nhân dan tinh 

Can cü Lut T chüc chInh quyn dja phucmg ngày 19/6/2015; Lut sira 
dôi,bô sung môt so diêu cüa Lut To chirc ChInh phü và Lu.t To chirc chInh 
quyên dja phuGng ngày 22/11/2019; Quyêt djnh so 60/QD-HDND ngày 
23/3/2022 cüa Hi dông nhân dan tinh ye vic triu t.p kS'  h9p thir bay HDND 
tinh khoá VIII, nhim kS'  202 1-2026 và tInh hInh thrc tiên cüa tinh; Uy ban 
nhân dan trmnh kS'  h9p thir bay Hi dông nhân dan tinh khóa VIII thông qua các 
Nghj quyêt ye: 

1. Nghj quyêt ye quy djnh mixc thu, min, giâm; chê d thu, np các 
khoãn phi và 1 phi thuc thâm quyên quyêt djnh cüa Hi dông nhân dan tinh 
Quãng Trj (tai Ta trInh so 39/TTr- UBND ngày 24/3/2022 cia UBND tin/i); 

2. Nghj quyêt ye quyêt djnh chü tru'ang chuyên dôi mvc  dIch sü ding 
rirng, chuyên loai  rrng, diêu chinh giãm din tIch sir diing rrng dê thirc hin các 
dr an dâu tu phát triên kinh tê - xa hi trên dja bàn tinh (tgi Ta trInh sO 42/TTr-
UBND ngày 24/3/2022 cia UBND tin/i); 

3. Nghj quyêt chap thun chü truang thu hôi dat, cho phép chuyên dôi 
mc dIch sü dung dat trông hia, dat thng phông h, dat rung dc diing dé thirc 
hin dçr an (tgi Ta trInh sO 56/TTr-UBND ngày 24/3/2022 cza UBND tinh); 

4. Nghj quyêt Quy djnh ni dung, mrc chi de to chiic các k9 thi, cuc thi 
trong lTnh vi,rc giáo diic áp dicing trên dja bàn tinh Quâng Trj (tgi T& trInh sO 
40/TTr-UBND ngày 24/3/2022 cüa UBND tinh); 

5. Nghj quyêt quy dnh ni dung, mi'rc chi kinh phi tp huân, bôi duO'ng 
giáo viên và can b quàn 19 co sâ giáo dçic trên dja bàn tinh Quãng Trj (tqi T& 
trInh sO 41/TTr- UBND ngày 24/3/2022 cüa UBND tin/i); 

6. Nghj quyêt ye mt so chinh sách phát triên du ljch trên dja bàn tinh 
Quâng Trj giai doan 2022-2025 (tqi Dé an so 50/DA-UBND và Ta trInh sO 
51/TTr-UBND ngày 24/3/2022 cza UBND tin/i); 

7. Nghj quyêt ye nguyen täc, tiêu chI, djnh m1rc phân bô nguOnngân sách 
nhà nrn9c trung han  và hang näm thirc hin Chuong trInh miic tiêu quôc gia phát 
triên kinh te - xà hôi vllng dông bào dan tc thiêu so và mien nüi giai doan 2021-
2030, giai doan I: tü näm 2021 den nàm 2025 (tçii Ta trIn/i sO 43/TTr-UBND 
ngày 24/3/2022 cia UBND tinh); 

8. Nghj quyêt ye nguyen täc, tiéu chI, djnh müc phân bô von ngân sách 
nhà ntrcc thirc hin CTMTQG giàm nghèo ben yüng giai doan 2021-2025 (tgi 
Ta trinh sO 55/TTr-UBND ngày 24/3/2022 cüa UBND tinh); 
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9. Nghj quyt v diu chinh k hoch d.0 tu cong trung htn ngun vOn 
ngân sách dja phiicing do tinh quán I giai doan 2021-2025 (tgi Ta trInh so 
47/TTr- UBND ngày 24/3/2022 cüa UBND tinh); 

10. Nghj quyêt ye dieu chinh chü truong dâu tu Dix an Via he di.r&ng 
Hung Vuong (doan tr du&ng Ngô Quyen den dung Din Biên Phü) (tgi Ta 
trInh sO 44/TTr-UBND ngày 24/3/2022 cüa UBND tinh); 

11. Nghj quyêt ye diêu chinh Nghj quyêt so 98/NQ-HDND ngày 
16/7/2021 ye chü tnrong ban nhà và dat thuc sâ hUu nhà nuâc (tgi Ta trInh sO 
57/TTr-UBND ngày 24/3/2022 cza UBND tinh); 

12. Nghj quyêt ye diêu chinh Nghj quyêt so 131/NQ-HDND ngày 
30/8/2021 ye phê duyt chü truong dâu tu dr an Xây dimg các câu vuqt lU trên 
tuyên DT.586 qua dja bàn huyn Huàng Hóa (tgi Ta trinh so 54/TTr-UBND 
ngày 2 4/3/2022 cith UBND tinh); 

13. Nghj quyêt ye diêu chinh ke hoach näm 2022 nguôn vOn ngân sách 
dja phuong (tgi Ta trinh sO 46/TTr- UBND ngày 24/3/2 022 cith UBND tinh); 

14. Nghj quyêt ye vic kéo dài thii gian thrc hin và giâi ngân kê hoach 
dâu tu cong von ngân sách dja phuong näm 2021 sang näm 2022 (Igi Ta trinh 
sO 45/TTr-UBND ngày 24/3/2022 cia UBND tinh); 

15. Nghj quyêt ye diêu chinh chU truong dâu tu cOng trInh Cãi tao,  nâng 
cap trij sâ lam vic Sà Ngoi vii ('tgi TO' trInh sO 48/TTr- UBND ngOy 2 4/3/2022 
cia UBND tinh); 

16. Nghj quyet cüa I-IDND tinh ye vic diêu chinh di toán kê hoach  näm 
2021 - nguôn von dãu tu tir nguôn thu sü diing dat do tinh quàn 1 (tgi TO' trInh 
sO 49/TTr-UBND ngày 24/3/2022 czth UBND tinh); 

17. Nghj quyêt ban hành danh miic si,r nghip cOng thuc 11nh vrc Giao 
thông Vn tãi si:r dicing NSNN thirc hin dâu thâu ho.c dt hang trên dja bàn tinh 
Quãng Trj (tgi TO' trInh sO 58/TTr- UBND ngày 25/3/2 022 cia UBND tinh). 

18. Nghj quyet ban hành quy djnh giá djch vçi xét nghim SARS-CoV2 
không thuc phm vi thanh toán cüa Qu bào hiêm y té trong các Co sà khám, chUa 
bnh cüa Nba nuâc trên dja bàn tinh Quãng Tn (tgi TO' trInh so 63/TTr- UBND 
ngày 04/4/2 022 cia UBND tinh). 

(Ta trInh nay thay the T trInh so 60/TTr-UBND ngày 28/3/2022 cüa 
UBND tinh) 

UBND tinh kInh trInh kS'  h9p thu bay - HDND tinh khóa VIII xem xét, 
quyêt djnh./. - 

No'inIzn: 
-Nhtrtrên; 
- Tlurèng trirc Tinh uS' (dé báo cáo) 
- Thu&ng tri,rc HDND tinh; 
- TT UBMTI'QVN tinh; 
- Các Ban cCia HDND tinh; 
- Dai biëu HDND tinh; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Các sâ: Ké hoach và Dâu tu; Tái chinh; 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
- Liru: VT, THE.  4\0i Vö Van Hirng 
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