
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN BA CHE Bc Ip - Tu do - Hinh phác 

Sá:16 /GM-HDND Ba CM, ngày 10 tháng 11 nàm 2021 

GIAY MI 

Can c1r Giây mi s 702/GTT-HDND ngày 08/11/202 1 cüa I-IDND tinh 
Quáng Ninh rni dr K5' h9p thir 5 (k5' h9p chuyên dé) cüa HDND tinh Quãng 
Ninh khoá XIV, nhirn k5' 2021 — 2026. 

Th.thng trçrc I-ii dng nhân dan huyn trân tr9ng kInh mi các di biêu 
tham d%r KS'  hp thi1r 5 (k5' hçp chuyên d) cüa HDND tinh Quãng Ninh khoá 
XIV, nhim k5' 2021 - 2026 qua hi nghj truyn hInh tr?c  tuyên, ci the nhu sau: 

1. Ni dung: Quy& nghj rnt s ni dung quan tr9ng thuc thâm quyên cüa 
Hi dông nhân dn tinh gm: (1) Nghj quyt diu chinh, b sung Nghj quyt s 
303/2020/NQ-T-IDND ngày 09/12/2020 cüa HDND tinh v phân cp nhim vii chi 
dâu tu phát triên, nguyen tic, tiêu chi, djnh müc phân b vn d.0 tu' cong ngun 
ngân sách dja phu'ong giai doan  2021 - 2025 tinh Quàng Ninh; (2) Nghj quyk 
phé duyt chü tru'ang dâu tu mt s dir an; (3,) Nghj quyêt phé duyt diêu chinh 
chü truang d.0 tu mtt s dr an; (4) Nghj quyt v diu chinh, phân bô KC hoach 
dâu tix cOng von ngân sách tinh nàm 2021; ('5,) Nghj quyêt phê duyt chü truang 
du tix Chucing trInh xây drng nOng thôn mth và ChuGng trInh phát triên bn 
vQng kinh t - xã hi g.n vi bão dam vüng chic quc phông - an ninh vüng 
dng bào dan tc thiu s, min nüi, biCn giói, hâi dâo giai doan 2021 - 2025; (6) 
Nghj quyêt vC phê chuân tOng quyCt toán thu ngân sách nhá nuâc dja bàn và 
quyt toán chi ngân sách dja phucrng näm 2020. 

(Tài 1ku dUQC dáng lái trén phán mem quán l Ic3> hQp HDND tinh dia chi: 
https ://congchuc . quangninh .gov . vn/DesktopModules/Quan gNi nh/HDND/HDND.  
GUI/PageTaiLieu.aspx)  và tçii banner "K$' hQp th 5 HDND tinh khóa XIV nhim 
k) 2021 - 2026 trên Cong TTDT tinh dja chi https://quangninh.gov.vn). 

2. Thôi gian: Ti'x 07h45', ngày 13/11/2021 (Tht'i 7); 

3. Bia dim: Phông h9p tang 3, trii sâ HDNI) và UBND huyn. 

4. Thành phn mö'i: 

- D/c Vu Thành Long - Tinh üy viên, BI thu Huyn uS' (kinh m&i dc và chz 
trI diem cu huyn); 

- D/c Büi Van Lu'u - Phó 131 thu' Thuô'ng trirc Huyn uS', Chü tjch HDND 
huyn (kInh mO'i dy); 

- D/c D Khánh Tüng - Phó Bi thu Huyn üy, Chñ tch UBND huyn (lcInh 
m&i du); 



TL. HO! BONG NHAN DAN 
N PHONG 

- Ba L Thj MS'  - Dii biu I-IDND tirih. tti huyn Ba Chê (kInh mài c4i'); 

- Thu tru&ng các co quan, don vj: 'l'ài chinh và K hoch, Van phông 
HDND và UBND huyn, Dan tc, Ban quân ] Di' an dãu tu xay dirng. 

5. Thu'ô'ng try'c Hi dông nhân dan huyn giao: Van phông HDND và 
UBND huyn chuân bj phông h9p và diêu kin ctn thit phc vi kt n6i trrc 
tuyn thông su& tü dim cu tinh dn dirn cu huyn. 

Thira 1nh Thu?ng trrc HDND huyn, Van phông HDND và UBND huyn 
trân tr9ng kInh mi các di biu tó1 dir FIi nghj dung thai gian vã thânh phtn./. 

Lu'u j: Dgi bié'u tham d /9) h9p thy'c hin nghiem các quy d(nh v phông, cMng 
djch Covid-19, th dung ing ding PC-Covid d quét ma QR-code và khai báo y 

No'inhân: 
- Nhu thàiih phân iii?i; 
- TT Huyn üy, TTUBNI) huyn (13/c); 
- CT, Phó CT I-IDND huyn (B/c); 
- Van phông Huyn us'; 
- VO, Vi, V2, CV-NVVP (T/Ii); 
- Lixti: V1'. 

'gtijiThanh Tini 



HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG NINH Bc lap — Tiy do — Hnh phüc 

S6: 702 /GTT-HDND Quáng Ninh, ngày 08 tháng 11 nãm 2021 

GIAY McI 
t A , I Ky h9p thir 5 (ky h9p chuyen de) cua HBND tinh Quang Ninh 

khóa XIV, nhim k' 2021 - 2026 

C.n cü Lut T chirc chInh quyn dja phixo'ng nam 2015; Lut si'ra di, b 
sung mt so diêu cüa Lut To chtrc Chinh phU và Lut To chrc chinh quyên dja 
phuing näm 2019, Thu&ng tr1rc HDND tinh to chirc KS'  hçp thir 5 (7ç) hQp 
chuyén dé), I-IDND tinh khóa XIV theo hmnh thirc trirc tiêp và trijc tuyên. 

1. Ni dung: Quyt nghj mt s ni dung quan tr9ng thuc thm quyên cüa 
Hi dOng nhân dan tinh. 

2. Thbi gian khai mc k3' hQp: Tir 7h45 ngày 13/11/2021 (thu Bay). 

(Dgi bku khách mài tqi các dk4n cu dir kj) hQp có mgt tIt 7h00 d thc 
hin test nhanh COVID - 19 trithc khi khai rngc). 

3. Thành phn môi dtr: 
* Tçzi dim cáu c4p tinh : Hi frwô'ng Ban C/nip hành Thing b tin/i. 

- Dng chI Bi thu Tinh Ciy, Chü tjch HDND tinh; 

- Các dng chI Phó BI thu Tinh üy; 

- Các dng chI Uy viên Ban Thu?mg vi Tinh Uy; 

- Các dng chI Phó Chü tjch HDND, UBND tinh; 

- Chü tch Uy ban Mt tr.n T quc tinh; 

- Các vj di biu HDND tinh cOng tác ti các Ban HDND tinh và các s&, 
ban, ngành, to chi'rc - chInh trj xa hi tinh; 

- Chánh an Tôa an nhân dan, Vin tnthng Vin Kim sat nhán dan tinh; 

- Chánh Van phông: Tinh üy, UBND tinh; 

- Thu truOng các s&, ban, ngành: Y t, Tài chInh; Tii pháp; Lao dng, 
Thuang binh và Xã hi; Tài nguyen và Môi tru?mg; Cong An tinh; B ch huy 
Quân sir tinh; Ban Xây drng Nông thôn m&i; Ban quail 1 dr an Dâu tu xây 
drng các Cong trInh Oiao thông tinh; Ban Quân 1 dr an dâu tu xäy drng các 
cOng trInh dan diing và cong nghip tinh; Ban Quãn iS' các dir an cong 
trInh Nông nghip và Phát triên nôngthôn tinh; Ban Quãn iS' các Khu kinh té 
tinh; Ban Quãn iS' Khu Kinh tê Van Don; Ban Dan tc; Trung tam Truyén thông 
tinh. 



TM. THU (YNG TRIJJC HDND 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

Lê Van Anh 

* Tzi diJm cu cap huyn: Plthng hp HDND - UBND các huyn, thj 
xâ, thànhpha 

- Di biu I-IDND tinh ti dja phixcing; 

- BI th1s, Thu&ng tr1rc HDND, Chü tjch UBND các dja phucing và lânh 
dao các dan vj có lien quan (do dja phwo'ng mô'i,). 

ye (rang pIic: DQi biu nam mc comple, dal bilu nff mc trang phyc cong sà; 
dgi bku 4c ltrçrng vu trang mc (rang phyc cza ngành. 

Thix&ng trrc Hi dng nhân dan tinh trân trçng kInh mi dai  bik tài di,r 
k' h9P/ 

Noi nI,mn: 
- Nhtr kinh gt'ri; 
- Thung trrc Tinh uS' (b/c); 
- Chü tjch, các PCI HDND tinh; 
- UBND tinh, UBMUQ tinh; 
- TAND, VKSND tinh; 
- Thng tri,rc HDND, UBND các huyn, TX, TP; 
- VP: Tinh Ciy, Doàn DBQH vâ HDND, UBND tinh; 
'-ScYte; 

. '-Trung tam Truyn thông tinh; 
- Vin thông Quâng Ninh; 
- Cáo phông thuc VP; 
-Luu:VT,DN1. 
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