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So:  93  /TTr-UBND 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phñc 

Quáng Trj, ngày  30  tháng 5 nám 2022 

TO TR!NH 
V vic thông qua các Ngh quyt cüa HT)ND t'nh 

ti k5' h9p thir tam Hi dông nhân dan tinh khóa VIII 

KInh gi:ri: Hi dng nhân dan tinh 

Can ci Lut T chirc chinh quyn dja phuang ngày 19/6/2015; Lut sira 
dôi, bô sung mt so diêu cüa Lust  To chirc ChInh phü và Lut To chirc chInh 
quyên dla  phi.rng ngày 22/11/2019; Kê hoch so 109/KH-I-IDND ngày 
12/5/2022 cüa Hi dông nhân dan tinh ye vic to chüc kS'  h9p thu 8 HDND tinh 
khoá VIII, nhim kS'  202 1-2026; Thông báo sO 1 14/TB-HDND ngày 16/5/2022 
ye kêt 1un cüa Thithng trxc HDND tinh tai  phiên hQp thir 15; Kêt qua phiên 
hp thu 16 HDND tinh ngày 27/5/2022 và tInh hInh thirc tiên cüa tinh; Uy ban 
nhân dan trInh k5' h9p thx tam Hi dOng nhân dan tinh khóa VIII thông qua các 
To' trInh, Nghj quyêt sau day: 

1. Nghj quyt quy dinh v nguyen thc, tiêu chI, djnh müc phân bô vn 
ngân sách trung uo'ng và t5' 1 von dOi ung cüa ngân sách dja phuong thrc hin 
Chi.rcmg trInh miic tiêu quôc gia giám nghèo ben vüng giai doan  2021-2025 trên 
dja bàn tinh Quãng Trj (tgi Ta trInh so 79/TTr-UBND ngày 11/5/2022 cia 
UBND tinh); 

2. Nghj quyt quy djnh v nguyen tc, tiêu chI, djnh mirc phân bvn 
ngân sách trung ucmg, vOn dOi irng cüa ngân sách dja phrong và cor chê ho trçi 
thirc hin chuang trmnh mic tiêu quOc gia xây dirng nông thôn mo'i giai doan 
2021-2025 trên dja bàn tinh Quãng Trj (tçii Ta trInh sO 90/TTr- UBND ngày 
30/5/2022 cza UBND tlnh); 

3. Nghj quyt quy djnh v nguyen tic, tiêu chI, djnh mirc phân b ngun 
ngân sách nhà nuóc trung han  và hang nàm thçrc hin Chuong trInh miic tiêu 
quOc gia phát trin kinh tê - xã hi vüng dOng bào dan tc thiêu so và mien nüi 
giai doan  2021-2030, giai doan I (2021-2025) trên dja bàn tinh Quáng Trj (tgi 
T& trInh sO 77/TTr-UBND ngày 11/5/2022 cia UBND tinh); 

4. Nghj quy& v vic thông qua danh miic d1r an có sü diing d.t, dir an thu 
hôi dat, d? an có so' diing dat trông ro'ng phông h vào các mic dich khác trong 
nãm 2022 (tgi Ta trinh sO 84/TTr-UBND ngày 26/5/2022 và T& trInh sO 
91/TTr-UBND ngày 30/5/2022 cza UBND tinh); 

5. Nghj quyt diu chinh chü trucng du tu dir an DuOng ni c.0 An Mo 
yào khu luu nim Tong bI thu Lê Duân (tQi Ta trInh sO 89/TTr-UBND ngày 
30/5/2022 cüa UBND tinh). 

Riêng di yo'j dir thâo Nghj quyt ye phe duyt chü truorng du tu Dr an 
Rãnh thoát nuo'c tuyên duo'ng RD-06 Khu COng nghip Quán Ngang doan  to' 
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Km0 ± 676,65 dn Km0 + 842,3 9 dà dixçic UBND tinh trInh HDND tinh t?i Th 
trmnh so 88/TTr-UBND ngày 30/5/2022 xin chua trInh kS'  hçp thu 8 HDND tinh. 

UBND tinh kInh trmnh k5' h9p thir tam - HDND tinh khóa VIII xem xét, 
quyêt djnh. 

(T& trInh nay thay thl T& trinh so' 92/77'r-UBND ngày 30/5/2022 cia 
UBNDtinh).t- 

Noinhn: 
- Nhu trén; 
- Thir&ng trirc Tinh u (d báo cáo) 
- Thr&ng tnrc HDND tinh; 
- TT UBMTTQVN tinh; 
- Các Ban cña HDND tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Các s: KH&DT, Tài chInh; 
NN-PTNT, LD-TB và XH; 

- BQL KKT tinh, Ban Dan tc tinh; 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
- Luu: VT, THu.y 
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