
UY BAN NHAN DAN 
TINH  QUANG TRj 

So: ?I& /TTr-UBND 

CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
Dc Ip  - Tir do - Hanh phüc 

Quáng Trj, ngày25tháng..i  nám 2022 

TO TR!NH 
V vic thông qua các Báo cáo, Be an trInh HOND tinh kr h9p thfr 14, 

Hi dông nhân dan tinh khOa VIII, nhim 2021-2026 (1n 2) 

KInh gii'ri: Hi dng nhân dan tinh 

Can c1r Lut T chirc chInh quyn dja phucng ngày 19/6/2015; Lu.t sira 
dôi, bô sung mt so diêu cüa Lut To chirc Chinh phü và Lut To chirc chInh 
quyên dja phucmg ngày 22/11/2019; Nghj quyêt so 174/NQ-HDND cüa HDND 
tinh ngày 09/12/202 1 ye vic thông qua kê hoach to chirc các k' hçp ththng 1 
cUa HDND tinh näm 2022; Quyêt dijnh so 332/QD-HDND ngày 21/11/2022 ye 
triu tp kr h9p th(r mu1i bôn HIDND tinh khóa VIII, nhim kS'  202 1-2026; C.n 
c1r két qua Phiên hçp thir 24 cüa Thithng ti-crc I-IDND tinh ngày 25/11/2022; 

Can ci'r tInh hInh thirc tin cüa tinh; Uy ban nhân dan tinh trInh k' h9p thu 
14 Hôi dông nhân dan tinh khóa VIII thông qua các Báo cáo, Dê an sau day: 

1. Báo cáo tInh hInh kinh t - xã hi, quc phông - an ninh näm 2022 và k 
hotch phát triên kinh tê - xã hi, bâo dam quôc phông - an ninh nàm 2023; 

2. Báo cáo tInh hInh th?c hin k hoach du tu cong näm 2022 và k hoch 
dâu tii cong nàm 2023; 

3. Báo cáo v quy& toán thu ngân sách nhà nuâc trén dja bàn, chi ngân 
sách dja phiicmg näm 2021; 

4. Báo cáo tInh hInh thirc hin dir toán thu ngân sách nhà niiâc trên dja 
bàn, chi ngân sách dja phuang näm 2022 và dir toán thu ngân sách nhà nuóc trên 
dja bàn, chi ngân sách dja phi.rcmg näm 2023; 

5. Báo cáo ye k hoch tài chInh - ngân sách nhà nuOc 3 nàm 2023-2025; 

6. Báo cáo thrc hành tit kim chng lang phi näm 2022; 
7. Báo cáo tài chInh nhà nixOc tinh nam 2021; 

8. Báo cáo v thuc hin k hoach biên ch hành chInh nàm 2022 và k 
hoach biên chê hành chInh, si,r nghip 11am 2023; 

9. Báo cáo v vic thi hành Hin pháp, các van bàn QPPL cUa các co quan 
nhà nuc cap trên và Nghj quyêt HDND tinh näm 2022; 

10. Báo cáo v cong tác phông cMng tham nhüng nam 2022; 
11. Báo cáo v cong tác tiêp cong dan và giãi quyêt khiêu nai  to cáo nãm 

2022; 
12. Báo cáo v cOng tác phOng chng ti phm và vi ph.m pháp lut nàm 

2022; 
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13. Báo cáo kim dim Cong tác chi dao,  diu hành näm 2022 cüa UBND 
tinh; 

14. Báo cáo v giái quyt cac kin, kin nghj cüa cr tn gui dn kS'  hçp 
thur 10, HDND tinh khóa VIII; 

15. Báo cáo cüa UBND tinh v 1 trInh cè phn hóa doanh nghip nhà 
nuxórc; 

16. Báo cáo cüa UBND tinh v tInh hInh thirc Nghj quyt s 29/NQ-
HDND ngày 14/7/2017 cüa HDND tinh ye quán 1, sur ding dat trên dja bàn 
tinh, trong do báo cáo vic quãn 1 sü diing dat cOa các cong ty lam nghip; 

17. Nghj quyt ban hành djnh müc h trq, ni dung và murc chi h trçl 
ngithi dan tham gia h9c xóa mu chü (theo quy djnh tai  khoán 5, Diêu 20, Thông 
tu.r so i 5/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 cüa B Tài chInh); 

18. Nghj quyt Phát trMn thanh niên tinh Quàng Trj giai do.n 2022-2030; 

19. Nghj quyt quy djnh chInh sách h trq di vâi can b, cong chüc cp 
xä nghi hiru truOc tuôi, thôi vic ngay vi dôi dir do sap xêp dan vj hãnh chInh 
trên dja bàn tinh Quãng Trj; 

20. D an "Phát trin h thng y t, nâng cao chtt luçmg hoat  dng các ca 
sâ y tê cong 1.p dáng umg yêu câu chäm soc süc khOe nhân dan, nâng cao chat 
luçing dan so trên dja bàn tinh Quãng Trj giai don 2022-2026, djnh hrning den 
näm 2030"; 

21. Nghj quyt v ch d min giám tin thuê dt di vOi các co sà thirc 
hin xã hi hóa trên dja bàn tinh; 

22. Phê duyt diu chinh chO trnang dAu tir Dr an via he dithng Hung 
Vi.rcing (doan tir du0ng Ngô Quyen den dithng Din Biên Phü); 

23. Nghj quyt v phê duyt và diu chinh chñ truang du tis mt s dir an 
trong kê hoach dâu tu cong trung han  2021-2025 :( 1) Khu do thj sinh thai Nam 
Dông Ha; (2) Via he các tuyên duOng cOn lai  Khu do thj Nam Dông Ha giai 
doan 1; (3) Xây dirng chinh trang, hoàn thin dông b ca s ha tang khu do thj 
Nam Dông Ha giai doan 2; 

24. Nghj quyt v b sung, diu chinh k hoach du tu cong trung han 
nguôn von ngân sách dja phuang giai dotn 2021-2025; 

25. Ngh quyt v diu chinh k hoach d.0 tu cong ngun vn ngân sách 
dja phuang nàm 2022; 

26. Nghj quy& v t 1, s lrnyng dir an dâu tir xây dirng thirc hin theo ca 
che dc thü; 

27. Nghj quy& v quy djnh müc h trçi mt s ni dung thirc hin Chuang 
trInh miic tiêu quOc gia xây dmg nông thôn mri giai doan 202 1-2025; 

28. Nghj quyêt v quyêt djnh chü truxing chuyn di mvc  dIch su dung 
rrng, chuyên loai rung dê thuxc hin các dir an dâu tu phát triên kinh tê-xä hi 
trên dia bàn tinh; 
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29. Nghj quyt quy djnh v thirc hin chInh sách h trçl lài su.t von vay 
phát triên san xuât, kinh doanh trên dja bàn tinh Quâng Trj, giai dotn 2022-
2025; 

30. Nghj quyt quy djnh ni dung, müc h trçl; miu h so, trInh tir, thu Wc 
hra chçn dir an, kê hoach, phi.wng an san xuât, lira chçn don vj dt hang trong 
th%rc hin các hot dng h trçjr phát trin san xuât thuc các Chuong trInh mic 
tiêu quôc gia giai doan 2021-2025; 

31. Nghj quy& v bãi bö toàn b Nghj quyt s 05/2010/NQ-HDND ngày 
20/4/2010 cüa Hi dông nhân dan tinh ye vic quy djnh dt ten, dôi ten du&ng, 
phô và Cong trInh cong cong  trên dja bàn tinh Quáng Tn; 

32. Nghj quyk ban hành djnh müc h trçi, nOi  dung và mrc chi sü diing 
kinh phi s1r nghip dôi vOi mt so nhim vi cüa Chuong trInh miic tiêu quôc gia 
giãm nghèo ben vrng (theo Thông tu sO 46/20221TT-BTC ngày 28/7/2022 cüa 
Bô Tài chInh); 

33. Nghj quyt quy ctjnh müc h6 trçl them tin dóng bão him xã hi cho 
ngithi tham gia bâo hiêm xâ hi tr nguyen thuc h nghèo và ht cn ngheo trên 
dja bàn tinh Quãng Trj giai doan 2023-2025; 

34. Nghj quyt chip thu.n chü truong thu hi dt, cho phép chuyn di 
mic dIch sr diing dat trông lüa, dat rirng phOng h, dat rung dc diing dé thirc 
hiên dir an; 

35. D an tng th do dac  chinh 1 bàn d dja chInh, 1p h so cp giây 
chüng nhn quyên sfr diing dat, xây dirng Co S1 df 1iu dat dai trén dja bàn tinh 
Quãng Trj giai doan 2022-203 0; 

36. Nghj quyt v sua di, b sung danh mic djch vi cong trong lTnh virc 
tài nguyen và môi trurng sr dung ngân sách nhà nhxâc; 

37. Bô sung, diêu chinh quy hoach mO khoáng san vào Quy hoach thàm 
do, khai thác, sfr diing khoáng san trên dja bàn tinh. 

38. V vic d nghj dirng thrc hin Nghj quyêt so 02/NQ-HDND ngày 
16/3/2022 cüa Hi dOng nhân dan tinh ye vic mua trang thiêt bj, sinh phâm, 
hóa chat, thuOc, 4t tu y tê phiic vii phOng, chOng djch Covid -19 dcit 2 näm 
2022. 

U' ban nhân dan tinh kInh trInh Hi dng nhân dan tinh xem xét, quyt 

Nii nhân: 

-Nhtrtrén; 
- Thixàng trtrc Tinh u' (d báo cáo); 
- Thix&ng trrc HDND tinh; 
- TT UBMUQVN tinh; 
- Các Ban cüa HDND tinh; 
- Dai biu HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
- TP, PTP, CV KhM NCTH; 
- Lisu: VT, THU. 
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