SAO Y; UBND Huyện Ba Chẽ; 02/11/2021

U BAN NHAN DAN
HUYN BA CHE

CQNG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hanh phác

S:c290 /GM-UBNI)

Ba Chê, ngày 02 tháng 11 nám 2021
GIAY M4fl

Uy ban nhân dan huyn trân trçng kinh m?yi các di biu tham dir cuc h9p
cUa Ban can sir dâng UBND tinh do dông chI Nguyen Tuông Van, BI thu Ban can
sr Dáng UBND tinh, Chü tjch UBND tinh chü trI qua hInh thIrc trrc tuyCn, cii the
nhir sau:
1. Ni dung: Cho kin Th trInh, dr thão Nghj quyt diu chinh, b sung
Nghj quyêt so 303/2020/NQ-HDND ngày 09/12/2020 cüa HDND tinh ye phân cap
nhim vichi dâu tu phát triên, nguyen tàc, tiêu chi, djnh müc phân bô von dâu tu
cong nguOn ngân sách dja phi.rong giai don 2021 — 2025 tinh Quáng Ninh.
2. Thai gian: Tir 14h00' — 15h00', ngày 03/11/2021 (Thu Tu).
3. Dia dim: Phông h9p tang 1, Trii sà HDND và UBND huyn.
4. Thành phn môi:
- D/c D Khanh Tüng - Phó BI thu I-Iuyn üy, Chü tjch UBND huyn (kInh
mô'i dc và chü fri diem cau);
- Thu tru'&ng các co quan, don vi: Tài chInh - K hoach, Ban Quán 1 dir an
Dâu tu xây drng huyn.
5. Uy ban nhãn dan huyn giao: Phông Tài chInh - Kê hoach tiêp nhn,
nghiên ciru tài 1iu và chuân bj kiCn tharn gia ti cuc hçp.
* Liru j: D nghj các dqi bièu nhiêm tic thy'c hin các bin pháp phông
chóng djch bnh CO VID-19 theo khuyén cáo cza ccr quan y té.
Thüa 1nh UBND huyn, Van phông HDND và UBND huyn trân trQng kInh
mi các di biêu tâi dr h9p dam bão thai gian và thành phân./.
Noi nhân:
- CT, các PCT UBNI) huyn (B/c);
- Nhr thành phân rnôl;
- VO, VI, CV-NVVP ('F/h);
- Lu'u: Vi'.
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S:4 /GM-UBND

Quáng Ninh, ngàv 2 tháng 11 nãm 2021
GLAY Mfl

Thira lênh Uy ban nhân dan tinh, Van phông Uy ban nhân dan tinh trân tr9ng
kmnh môi các dông chI dir cuc h9p cüa Ban can sir dáng Uy ban nhân dan tinh
1. Thai gian: Tu' I4h00 ngày 03 lháng 11 nám 2021 (Thá'4).
2. DIa dim: Tçziphàng hQp S6 1, N/ia B, Try só Uy ban nhân dan tinh.
3. Thành phn dy hçp:
- Dng chI Nguyn Tung Van, BI thu Ban can sr Dãng UBND tinh, Chñ
tich UBNI) tinh (KInh mài chü tn).
- Các dng chI Phó Chi tjch iiy ban nhân dan tinh.
- Các dng chI Uy viên Ban can sij dãng UBND tinh: Giám dôc Cong an
tinh, Chi huy trithng Bô CH huy Quân sirr tinh, Giám dôc Sâ Ni vii.
- Lãnh do Ban Kinh té - Ngân sách tinh;
- Länh dao các sO, ngành, dan vj (dir hQp theo thành p/ian in&i & tImg nç51
dung có lien quan).
- Länh do UBND thành ph Hi Long (dr hQp tai tru th UBND tin/i,);
- Lãnh do IJBND các huyn, thj xã, thành ph (dy hop truc tuyén ti dia
phu'cng).
4. Ni dung:
4.1. Tie 141,00-I 71,30': Cho kin dôi vOi các Ta trInh, dr thào Nghj
quyêt trInh tai kS' hçp thir 5 (kS' hçp chuyên dê) HDND tinE khóa XIV:
Tie 14/,00-15h00': Cho ' kin TO trInh, dir thão Nghj quyt diu chinh,
bô sung Ngh quyêt so 303/2020/NQ-HDND ngày 09/12/2020 ccia HDND tinh
ye phân cap nhirn vii chi dâu tu phát triên, nguyen tãc, tiêu chi, dnh mirc phãn
bô von dãu tu cOng nguOn ngân sách dja phuang giai don 2021 - 2025 tinh
Quàng Ninh (Giao S& Ké hogch vâ Dáu tw chuOn bj ni dung, tài uiu,).
Thành p/ian thi: Länh dao các sO, ban, ngành: K hooch và Dãu tu, Tài
chInh, Xây drng, Van hóa The thao, Tir pháp, Ban Quãn 1' Khu kinh tê Quãng
Ninh, Ban Quãn 1 Khu kinh tê Van Don, Bô Chi huy Quân sir tinh, B Chi huy
Biên phông tinh, COng an tinh; Lãnh do IJBND các huyn, thj xâ, thành phO.
(2) Ti'r 151100-16170P': Cho y' kin TO trInh, dir thão Nghj quyêt phé duyt
chü truang dâu ttr Imt so dix an vâ diéu chinh chü tnrang dãu W rnt sO dr an
(Giao S& Ké hoach vâ Dáu tir chz tn phói hop v6i các s&, ngành lien quan chuán
hi ni dung, tài liu).
Thành phan dir: Lânh dao các sO, ban, ngành: Kê hoach vâ Dâu Ui, Tài
chInh, Giao thông van tãi, Tài nguyen vã Môi trumg, Xây drng, Nông nghip
và PTNT, Thông tin truyên thOng, Khoa hçc cong ngh, Tu pháp, Ban Quàn 1
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Dr an dâu tu' xây drng các cong trInh giao thông, Ban Quân 1 Dij an du tu' xây
drng các cong trInh dan dung và cong nghip, Ban Quán 1 Dii' an dâu ni' xay
dirng các cong trInh nông nghip và phát triên nông thôn; B Chi huy B di
biên phOng tinh, Cong an tinh; Lãnh do UBND các dja phu'ong: H Long, Cam
Phá, Dông Triêu, Van Don.
('3,)Ta' 161:00-161:30': Cho y' kin To trInh, dr thâo Nghj quyêt v diêu
chinh, phân bô kê hoach dâu tu cong vOn ngân sách tinh nãm 2021 (Giao Sá Ké
hogch và DOu tu chuán bj n5i dung, tâi lieu,).
Thành phn du: Lành do các sO, ban, ngành: K hoch và DAu tij, Tài chInh,
Tu' pháp, Ban Quân ly" Dir an dâu tu xây dmg các cong trmnh giao thông, Ban Quãn
1' Dr an an tu xây dirng các cong trInh dan dmg và cong nghip, Ban Quãn 1' Dir
an dAu tu xây dmg các cong trmnh nông nghip và phát triên nông thôn.
('4,)Tir 16h30-17/z00': Cho y' kin TO tiinh, dir thão Nghj quy&t v& K hoch
tãi chInh 05 giai doan 2021 - 2025 (Giao Sá Tài chInh chudn hj ni dung, tài lieu,).
Thành p/Ian d: Lãnh do các sO, ban, ngành: K hoch và Du tu, Tâi
chInh, Tu pháp, Cic Thuê tinh, Ciic Hãi quan tinh.
(5) Ta' 171:00-171:30: Cho ' kiên ye các tO trInh, d thâo Ngh quyêt khác
có lien quan.
4.2. Ta' 171:30-181:00': Cho kiên ye vic phê duyt chü tnrang du ui
Chuong trInh Xày dirng nOng thOn rnói vã Chuoiig trInh Phát triên ben vmg kinh
tê - xã hi gan vOi dam bão vng chãc quôc phOng - an ninh viing dông bão dan tc
thiêu sO, mien niii, biên giOi, hãi dâo giai don 2021 - 2025 (Giao Ké hogch và Dáu
tic chz trI phói hQp v&i Ban Dan tc, Ban Xáy dyng Nông thón rnái và các don vf,
dia phirong Co lien quan chuan bi tal lieu bao cao Ban Dan bc, Ban Xay dzcng
Nóng thón m&i ga'i n5i dung dC xuct ye Ké hoçc/i và Dáu tic dé tong hçp theo chi
dgo caa UBND tin/i tçzi 2óng van so 7801/UBND-NLNI ngày 02/11/2021).

du,: Lãnh do các sO, ban, ngành: Kê hoch và Du tu, Tài
chInh, Ban Dan tc, Ban Xây drng Nông thôn mOi.
T' 181:00-181,30': Cho ' kin ye vic xãy dçrng TO trInh, dir thão Nghj
quyet ye sO 1irng, mirc phii cap dOi vói COng an xã ban chuyên trach trên dja
bàn tinh Quàng Ninh (Giao SO' Nç3i vy Va COng an tin/i chuán bj nói dung, tài lieu,).
Thânhphn dir: Lãnh dio các sO, ban, ngãnh: Ni vu, Tâi chInh, COng an tinhi.
Thành

p/lan

No'i n/i?mn:
- CT, P1, P2, P3. P4 UBND tinh:
- Nhis thành phãn rn&i hop;
- VO, VI. V2. V3 (di.r hop);
- XDI, TM3,4, GTI. T115. NLN3;
- HCQT, L tan Van phông:
- Ltru: VT. TH4.
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