
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
TLNH  QUANG  TR! Bc lap  - Tir do -  Hnh  phüc 

So: /NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng nàm 2022 
Dir thão 

NGH! QUYET 

V vic dirng thwc hin Ngh quyt 02/NQ-HDND ngày 16/3/2022 
cüa Hi d1ng nhân dan tinh v vic mua trang thit bj, sinh phâm, hóa cht, thuc, 

vt tiry t phtic vç phông, chng djch Covid -19 dQt 2 nãm 2022 

HOI BONG NHAN DAN TINH QUANG TRI 
KHOA VIII, K HQP THu 12 

Can cü Lut th chi'rc chInh quyn dja phwmg ngày 19/6/2015; Lu@ si'ra di, 
bô sung mt so diêu cilia Lust To chi.'rc ChInh phü và Lu.t To chi'rc chmnh quyên dja 
phwmg ngày 22/11/2019; 

Can cir Nghj quyt s 31/2018/NQ- HDND ngày 08/12/20 18 cilia Hi dng 
nhân dan tinh quy djnh phân cap quán 1 tài san cong trên dja bàn tinh Quãng Trj; 
Nghj quyêt 1 00/2021/NQ-HDND ngày 16/7/2021 si'ra dôi, bô sung mt so diêu cilia 
Quy djnh phân cap quán 1 tài san cong trên dja bàn dja bàn tinh Quàng Trj ban 
hành kern theo Nghj quyêt so 31/201 8/NQ- HDND ngày 08/12/2018 cilia H)i dông 
nhân dan tinh Quãng Tn; 

Xét TO trInh s /TTr-UBND ngày / /2022 cilia Uy ban nhãn dan 
tinh ye vic dê nghj dirng thirc hin Nghj quyêt 02/NQ-HDND ngày 16/3/2022 cüa 
Hi dông nhãn dan tinh ye vic mua trang thiêt bj, sinh phâm, boa chat, thuôc, 4t 
tu y tê phiic vi phông, chông djch Covid -19 dçt 2 näm 2022; báo cáo thâm tra 
cilia Ban kinh tê - ngân sách; kiên cilia dti biêu Hi dông nhân dan ti k' h9p. 

QUYET NGH: 

Biu 1. Drng thirc hin Nghj quyt s 02/NQ-HDND này 16/3/2022 v 
vic rnua trang thiêt b, sinh phâm, hóa chat, thuôc, 4t ti.r y tê phiic vii phông, 
chông djch Covid -19 dcit 2 närn 2022 dA ducic Hi dông nhân dan tinh khóa VIII, 
nhim k' 202 1-2026 thông qua. 

Biu 2. Giao Uy ban nhan dan tinh chi dao thirc hin Nghj quyt. 

Biu 3. Nghj quyt nay có hiu lirc k tr ngày k. 



Thtr?ng trrc Hi dng dan tinh, các Ban Hi dng nhân dan, các T 
di biêu và các di biêu Hi dông nhân dan tinh phoi hçip Uy ban Mt trin To quôc 
Vit Nam tinh giám sat vic th%rc hin Nghj quyêt. 

Nghj quyt nay duqc Hi dng nhãn dan tinh Quãng Trj Khóa VIII, k' h9p 
thir nhim k' 2021-2026 thông qua ngày tháng näm 2022 và có hiu hrc kê 
tir ngày thông qua./. 

Ncri nhn: 
- VPQH, VPCP, VPCTh; 
- Các B: Tài chinh, KHDT; 
- TV TU, TFHDND, UBND, UBMTFQVN tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Dai biéu HDND; 
- VP HDND, UBND tinh; 
- Các Sâ: Tài chInh, Y té; 
- KBNN tinh; 
- Luu: VT, KTNS. 

CHU T!CH 

Nguyn Bang Quang 


	Page 1
	Page 2

