
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH DAK NONG Dc Ip - Ttr do - Hnh phñc 

DkNóng, ngày Lftháng  7 näm 2020 

GIAY M(I 
Dir Phiên h9p thirôiig k)T tháng 7 nám 2020 

cüa Thu *ng trlrc HOND tinh 

Thirc hin Lut T chrc chInh quyn dja phuoiig näm 2015, Quy ch lam 
vic cüa Thumg trirc HDNID tinh khóa III, nhim kr 2016-2021. Thung trrc 
HDND tinh to chirc Phiên hp thung kS'  tháng 7/2020 vi ni dung, thai gian, 
dja diiêm và thành phân tham dir nhu sau: 

I. Ni dung 

1. Xem xét cho kin các ni dung phát sinh giüa hai kS'  hçp 
1.1. Th trInh s 345 3/TTr-UBNID ngày 10/7/2020 cüa UBND tinh v vic 

xin kiên dir thão Quyêt djnh quy djnh ye h sO diêu chinh giá dat nàm 2020 
trên dja bàn tinh Däk Nông. 

1.2. Cong van s 3191/UBND-KTTH ngày 29/6/2020 cüa UBND tinh ye 
vic xây dimg Kê hotch phát triên kinh tê - xã hi 5 nàm giai dotn 202 1-2025. 

1.3. Cong van so 3190/UBND-KTTH ngày 29/6/2020 cüa UBND tinh v 
vic dang k nhu câu kê hoach  von dâu tu cOng giai don 202 1-2025. 

1.4. Cong van s6 3305/UBND-KTTH ngày 03/7/2029 cüa UBNID tinh v 
vic diêu chinh dir toán kinh phi Chucmg trInh miic tiêu Y tê - Dan so näm 2020. 

1.5. Cong van s 3306/UBND-KTTH ngày 03/7/2020 cüa UBND tinh v 
vic phân bô kinh phi de mua xe ô tO phic vii cong tác. 

1.6. Cong van s 3309/UBND-KTTH ngày 03/7/2020 cüa UBND tinh ye 
vic xin kiên müc giá và bô sung kinh phi mua xe 0 to chuyên dung cUa S& 
Giao thông Vn tài. 

2. Dánh giá kt qua hot dng 7 tháng; chuang trmnh cong tác trng tam 
tháng 8 näm 2020 cüa Thu?ng trirc HDND tinh. 

3. Xem xét các ni dung khác thuc thm quyn (né'u co). 
(Co Chu'o'ng trinh phiên hQp g&i kern theo). 
II. Thô'i gian, dja dim: 

1. Thô'i gian: Vào lüc 14h00', ngày 2 1/7/2020 (Thi' 3). 

2. DIa  dim: PhOng hçp s 03, Van phông HDND tinh. 

III. Thành phãn tham dir: 
- Dng chI Chü tjch, các Phó chU tjch HDND tinh; 
- Các dng chI Uy viên Thuing trirc HDND tinh; 

- Lãnh dao UBND tinh; 

- Di din Ban Thii&ng trrc UBMTTQVN tinh; 

S&  SJ1  /GM-HDND 



- Các Phó tru&ng ban chuyên trách cüa HDND tinh; 

- Giám doe các S&, ngành lien quan (do UBND tinh mdi); 

- Lãnh do VAn phông: Tinhüy, HDND, UBND tinh; 

- Phóng viên Báo Dk Nông, Dâi Phát thanh và Truyn hInh tinh, Cng 
Thông tin và Din tir tinh (dy' du'a tin). 

IV. Chü trI: Ong Lê Din UVBCHTW Dâng, BI Thu Tinh üy, Chü tjch 
HDND tinh. 

Nliân dixçie giy rnii, d nghj các dng chI sp xp cong vic tham dir h9p 
dung thñ gian, dja diem nêu trên. 

* Ghi chá:  Tài lieu phiên hQp du'çic gz'i kern theo Gidy rnài, d nghj các 
dgi biéu nghiên c&u và mang theo di! hQp.t 

Ncri nI,In: 
- Nhix trén; 
- Thành phân di,r hp(rnc III); 
- Phông: TH, HC-TC-QT (ply); 
- Liru VT, Phông TH(hg). 

TL. CHU TECH 
CHANH VAN PHONG 

Phan Quôc Lp 
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HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH flAK NONG Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

CHU'€ING TRiNH 
Phiên h9p thirông k5r tháng 7/2020 cüa Thwrng triuc HOND tinh 

(Thai gian: 14h00', ngày 2 1/7/2020) 

STT Ni dung Thiyc hin 

1 
On djnh t chi'rc, gii thiu dti biu 

Ong Phan Quôc Lp 
Chánh Van phông 

HDND tinh 

2 Cho kin các ni dung phát sinh gii)a hai k' h9p HDND tinh 

2.1 
T& trinh s 3453/TlTr-UBND ngày 10/7/2020 cia UBND tinh v vic xin j kiên 
dy' tháo Quyêt djnh quy d/nh ye h s diu chinh giá dt nàm 2020 trên d/a bàn 
tinh Dak Nóng. 

- Thông qua Th trInh s 3453/TTr-UBND ngày 
10/7/2020 cUa UBND tinh 

UBND tinh 

- 
Y kiên cüa Ban KT-NS HDND tinh di vOi Th trInh Lânh do Ban KT-NS 

HDND tinh s 3453/1'lr-UBND ngày 10/7/2020 cüa UBND tinh 

- Thão luân Các dai biu tham dir 

- Chü trI kt luân 

Ong Lê Din 
UVBCHTW Dãng, BI 
thu Tinhüy, Chü tich 

HDND tinh 

2 2 
• 

Cong van sO' 3191/UBND-KTTH ngày 2 9/6/2 020 cia UBND tinh v vic xáy 
dy'ng K hogch phát trién kinh te' - xâ h3i 5 nám giai dogn 202 1-2025 

- 
Thông qua Cong vn s 3191/UBND-KTTH ngày 
29/6/2020 cüa UBND tinh 

- 
" kin cüa Ban KT-NS HDNID tinh dôi vâi Cong 
van s 3 191/UBND-KTTH ngày 29/6/2020 cüa 
UBND tinh 

LãI-th do Ban KT-NS 
HDND tinE 

- Thão luân Các di biu tham dir 

- ChU tn kt luân 

Ong Lé Diên 
UVBCHTW Dâng, BI 
thu Tinhüy, Chü tich 

HDND tinh 

1 



2 3 
• 

Cong van so 3 190/UBND-KTTH ngày 2 9/6/2020 cza UBND tinh v vic dàng /g 
nhu câu ké ho?ch vOn dáu tu cOng giai dogn 2021-2025. 

- Thông qua Cong vn s 3190/UBND-KTTH ngày 
29/6/2020 cUa UBND tinh 

UBND tinh 

- 
' kin cüa Ban KT - Ngân sánh HDND tinh doi VOl 

Cong vn s 3190/UBND-K]iTH ngày 29/6/2020 cüa 
UBND tinh 

Lath dao Ban KT-NS 
HDND tinh 

- Thão luân Các di biu tham dir 

- Chü trI kt luân 

Ong Lê Din 
UVBCHTW Dãng, BI 
thu Tinhüy, Chü tjch 

HDND tinh 

2 4 
COng van sl 3305/UBND-KT/TH ngày 03/7/2020 cla UBND tinh v vic diu 
chinh dy toán kinh phi Chwcing trInh mic tiêu Y té' - Dan sO' nám 2020. 

- 
Thông qua Cong vn s 3305/UBND-KTT'H ngày 
03/7/2020 cüa UBND tinh 

UBND tinh 

- 
' kin cüa Ban KT-NS HDND tinh di vi Cong van 
s 3305/UBND-KTTH ngày 03/7/2020 cüa UBNID 
tinh 

Lãnh dao Ban KT-NS 
HDND tInh 

- Tháo luân Các dai biu tham du 

- Chü trI kt lu,n 

Ong Lê Din 
TJVBCHTW Dâng, BI 
thu TinhUy, Chü tjch 

HDND tinh 

2 5 

COng van sO' 3306/UBND-KTTH ngày 03/7/2020 cia UBND tinh v vic phán bO' 
kinh phi dê mua xe 0 tO phyc vy cOng tác, Cong van sO 3309/UBND-KTITH ngày 
03/7/2020 cza UBND tinh ye vic xin i kiln mi'c giá và bd sung kin/i phi mua xc 
0 tO chuyên dung cla Sà Giao thông Vn tái. 

- 
Thông qua Cong van s 3306/UBND-KTTH và Cong 
van so 3309/UBND-KTTH ngày 03/7/2020 cüa 
UBND tinh 

UBNID tinh 

- 
' kin cüa Ban KT-NS HDND tinh di vói Cong Vafl 
s 3306/IJBND-KTfH và Cong van s 3309/UBND-
KTTH ngày 03/7/2020 cüa UBND tinh 

Lãnh dao Ban KT-NS 
HDND tinh 

- Thâo luân Các dai biu tham du 

- Chü trI k& luân 

Ong Lé Diên 
LIVBCHTW Dáng, BI 
thu Tinhüy, Chü tjch 

HDND tinh 

2 



Dánh giá kIt qua hogt d5ng 7 tháng, chwo'ng trInh cong tác trQng tam tháng 8 
nám 2020 cza Thu'dng tryv HDND tInh. 

- 
Thông qua d%r thão báo cáo kt qua hoat dng 7 
tháng; chuang trInh cong tác trçng tam tháng 8 nàm 
2020 cüa Thu&ng trtrc HDND tinh 

Lãnh dto Van phông 
HDND tinh 

- Tháo luân Các dai biu tham dir 

- ChU trI kt luân 

Ong Lê Din 
UVBCHTW Dãng, BI 
thu Tinhüy, Chü tjch 

HDND tinh 

4 Xem xét các ni dung khác thuc thm quyn (nu co) 
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