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Số: 281 /VPHĐND-TH
V/v Hướng dẫn tìm tài liệu
kỳ họp thứ 16, Hội đồng
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Bến Tre, ngày 23 tháng 6 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
Thực hiện Thông báo số 249/TB-HĐND ngày 21 tháng 5 năm 2020 của
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Thông báo thời gian, nội dung kỳ
họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; theo đó,
ngày 26 tháng 6 năm 2020 các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành họp
Tổ để thảo luận tài liệu kỳ họp.
Để đảm bảo quí đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tìm kiếm nhanh tài liệu phục
vụ họp Tổ, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh biên soạn Bảng hướng dẫn tìm tài
liệu kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh để đại biểu tham khảo (gừi kèm).
Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh xin thông tin đến quí đại biểu Hội đồng
nhân dân tỉnh được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;

CHÁNH VĂN PHÒNG

- TT.HĐND tỉnh (báo cáo);
- Phòng TH-VPHĐND tỉnh;
- Lưu: VT, M.
Văn phòng Hội đồng Nhân dân
Tỉnh Bến Tre
23-06-2020 14:52:05 +07:00

Nguyễn Văn Chính

HƯỚNG DẪN TÌM TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 16, HĐND TỈNH
Ví dụ: Muốn tìm Tờ trình số 2724/TTr-UBND ngày 03/6/2020 của UBND
tỉnh, tại ô “số” (hình bên dưới) gõ “2724”  chọn nút “Tìm kiếm”. Bấm nút
“Tải tập tin” để xem tài liệu.

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT TRÌNH TẠI KỲ HỌP THỨ 16
(Phục vụ họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh ngày 26/6/2020)
1. Tờ trình số 2724/TTr-UBND ngày 03/6/2020 - Nghị quyết bổ sung một số
nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2020.
2. Tờ trình số 2693/TTr-UBND ngày 02/6/2020 - Nghị quyết điều chỉnh, bổ
sung kế hoạch vốn đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2020.
3. Tờ trình số 2692/TTr-UBND ngày 02/6/2020 - Nghị quyết điều chỉnh chủ
trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Tờ trình số 2694/TTr-UBND ngày 02/6/2020 - Nghị quyết về việc quy định
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực
tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
5. Tờ trình số 2683/TTr-UBND ngày 02/6/2020 - Nghị quyết về việc quy định
mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
6. Tờ trình số /2755TTr-UBND ngày 05/6/2020 - Nghị quyết quy định mức
chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu
niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
7. Tờ trình số 2696/TTr-UBND ngày 02/6/2020 - Nghị quyết về việc thông
qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
8. Tờ trình số 2779/TTr-UBND ngày 08/6/2020 - Nghị quyết quy định về
chức danh và mức phụ cấp đối với nhân viên thú y cấp xã.
9. Tờ trình số 2783/TTr-UBND ngày 08/6/2020 - Nghị quyết về việc sửa
đổi, bổ sung Điề u 1 Nghi ̣quyế t số 56/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của
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Hô ̣i đồ ng nhân dân tỉnh về danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển
KTXH lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2020.
10. Tờ trình số 2784/TTr-UBND ngày 08/6/2020 - Nghị quyết về việc bổ sung
Điề u 1 Nghi ̣ quyế t số 57/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 của Hô ̣i đồ ng nhân dân tỉnh
về danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đấ t trồng lúa, đất rừng trên
địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2020.
11. Tờ trình số 2763/TTr-UBND ngày 05/6/2020 - Nghị quyết về việc quy
định một số chính sách cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
12. Tờ trình số 2767/TTr-UBND ngày 05/6/2020 - Nghị quyết về việc đặt
tên Trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, xã Long Thới, huyện Chợ Lách,
tỉnh Bến Tre.
13. Tờ trình số 2695/TTr-UBND ngày 02/6/2020 - Nghị quyết về việc thông
qua đề án đề nghị công nhận thị trấn Mỏ Cày (mở rộng), huyện Mỏ Cày Nam đạt
chuẩn đô thị loại IV.
14. Tờ trình số 2775/TTr-UBND ngày 08/6/2020 - Nghị quyết thông qua
Phương án quy hoạch Khu đô thị nông nghiệp thông minh - công nghiệp sạch và
dịch vụ du lịch tổng hợp.
15. Tờ trình số 2726/TTr-UBND ngày 03/6/2020 - Nghị quyết về việc thông
qua phương án đề xuất Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới, Khu phố 4, thị trấn
Mỏ Cày.
16. Tờ trình số 2727/TTr-UBND ngày 03/6/2020 - Nghị quyết về việc thông
qua Phương án đề xuất Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới Mỹ An, thành phố
Bến Tre.
17. Tờ trình số 2725/TTr-UBND ngày 03/6/2020 - Nghị quyết về việc thông
qua Phương án đề xuất Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới Mỹ Hóa, thành phố
Bến Tre.
18. Tờ trình số 293/TTr-HĐND ngày 08/6/2020 Nghị quyết về Chương
trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020.
19. Tờ trình số 292/TTr-HĐND ngày 08/6/2020 - Nghị quyết về kết quả
giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm
2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 20162020, lĩnh vực phát triển công nghiệp.
20. Nghị quyết về chất ván và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân
tỉnh, khóa IX.
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DANH MỤC BÁO CÁO TRÌNH TẠI KỲ HỌP THỨ 16
(Phục vụ họp Tổ đại biểu ngày 26/6/2020)
1. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển
KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ , giải pháp tập trung thực hiện trong 6 tháng
cuối năm 2020. (Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh)
2. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch vốn đầu tư
công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 (Báo cáo số

190/BC-UBND ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh)
3. Báo cáo Ước thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 và biện
pháp thực hiện dự toán ngân sách tỉnh 6 tháng cuối năm 2020 (Báo cáo số

187/BC-UBND ngày 01/6/2019 của UBND tỉnh)
4. Báo cáo của Toà án nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm
2020 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020 (Báo cáo số 219/BC-TA ngày

05/6/2020 của Tòa án tỉnh)
5. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân
dân tỉnh (từ ngày 01/10/2019 đến 31/3/2020) (Báo cáo số 814/BC-VKS ngày

03/6/2020 của VKS tỉnh)
6. Báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và kết quả thực hiện
Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn (Báo

cáo số 660/BC-THADS ngày 08/6/2020 của Cục THADS tỉnh Bến Tre )
7. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác giải quyết kiếu nại, tố cáo; phòng
chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phòng chống tội phạm và vi
phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2020. (Báo cáo số 103/BC-UBND ngày

08/6/2019 của UBND tỉnh
8. Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sơ kết hoạt động HĐND
tỉnh 6 tháng đầu năm 2020, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 (Báo cáo

số 312/BC-UBND ngày 16/6/2020 của HĐND tỉnh.
9. Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh (Báo cáo đầy đủ).
10. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm điểm công tác chỉ đạo điều
hành 6 tháng đầu năm 2020. (Báo cáo số 200/BC-UBND ngày 05/6/2020 của

UBND tỉnh
11. Báo cáo của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện
các nghị quyết số 14/2016/NQ-ĐND tỉnh của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển
KTXH 5 năm 2016-2020, lĩnh vực công nghiệp (Báo cáo số 219/BC-UBND

ngày 08/6/2020 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh
12. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nội dung Thường trực
HĐND tỉnh cho ý kiến đối với các Tờ trình của UBND tỉnh từ sau kỳ họp thứ 14
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đến trước kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh. (Báo cáo số 189/BC-UBND ngày

02/6/2020).
13. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các Khoản 3,5,6 Điều 2 Nghị
quyết số 28/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về chất vấn và trả
lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bến Tre, khóa IX. (Báo cáo số

201/BC-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh
14. Báo cáo của UBND tỉnh về không ban hành 03 Nghị quyết theo Nghị quyết
71/NQ-HĐND và sự cần thiết phải bổ sung 13 Nghị quyết tại kỳ họp thứ 16 Hội
đồng nhân dân tỉnh (Báo cáo số 202/BC-UBND ngày 05/6/2020 của UBND

tỉnh.)
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