
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
TINH HA GIANG Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S6: 5%1/NQ-}ThND Ha Giang, ngày 09 tháng 12 näm 2020 

NGHj QUYET 
Vê vic b sung dir toán thu Ngân sách nhà nlro'c 

và chi Ngân sách dja phtro'ng näm 2020 

HO! BONG NHAN DAN TINH nA GIANG 
IBoA XV!!- KY HQP TIIU' 16 

Can c&Luat Ta ch&c chInh quyn djaphwo'ng ngày 19 tháng 6 näm 2015, 

Can c& Lut tha di, bd sung m5t sá diu cia Lugt Ta ch&c C7iInh phñ va 
Lugt To chic chInh quyên djaphuvng ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can ciLuat Ngán sac/i lVlià ntthc ngày 25 tháng 6 näm 2015, 

Can ct Nghj djnh s 163/2016/ND-CF ngày 21 tháng 12 näm 2016 cüa 
C'hInh phi quy d/nh chi tiêt thu han/i m(5t so diêu cüa Lut Ngán sách nhà nwóc; 

Cän ci Thông tit s 342/2016/7T-BTC ngày 30 tháng 12 nám 2016 cüa B3 
Tài chInh quy d/nh chi tiêt và hitó'ng dan thu hành mt sO diêu cza Nghj djnh sO 
163/2016/ND-CF ngày 21 tháng 12 näm 2016 cza ChIn/i phz quy djnh c/il tiêt 
thu hành m5t so diêu cza Lut Ngán sac/i nhà ntthc; 

Xét To' trInh so 87/7Tr-UBND ngày 02 tháng 12 nám 2020 cüa Uj ban 
n/ian dan tinh ye vic bO sung d- toán thu Ngán sách nhà nzthc và c/i Ngân 
sách dfaphiro'ng nám 2020; Báo cáo thám tra so 41/B C!KTNS  ngày 06 tháng 12 
nãm 2020 cüa Ban Kin/i tê - Ngán sách H5i dOng n/ian dan tin/i và 5 kiên tháo 
luan cia dgi biêu Hç5i dong n/ian dan tin/i tgi /cj) hQp. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Quyt dnh b sung dr toán thu ngãn sách nhà nithc, chi ngân sách 
dja phi.rmg näm 2020, nhu sau: 

1. B sung dir toán thu ngân sách nhà nixâc s tin: 666.199 triu dng tir 
ngun thu ngân sách trung hong b sung có m11c tiêu ngoài di,r toán giao du 
näm 2020 cho tinh. 

2. B sung dir toán chi ngân sách dja phi.rcmg s tin: 666.199 triu dng, 
trong do: 

- Chi du tLr xây dirng ca bàn: 75.000 triu dng. 

- Chi sir nghip: 591.199 triu dng. 
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Diu 2. Nghj quy& nay &rçlc áp dicing thrc hin cho näm ngân sách 2020. 

Diu 3. Hi dng nhãn dan tinh giao cho Uy ban than dan tinh t ch(rc 
thuc hin. 

Nghj quyt nay dä duçic Hi dng nhân dan tinh Ha Giang Khoá XVII, K' 
h9p thi'r 16 thông qua và có hiu 1irc k tr ngày 09 tháng 12 nm 2020.!. 

Noi nhn: 
- Uy ban Thi.thng vi Qu6c hQi; 
- VAn phong Quoc hi, VAn phông Chinh phU; 
- Ban Cong tác dai  biêu - UBTVQH; 
- BO Tài chInh; 
- Ciic Kiêm tra van ban QPPL — B Ti.r pháp; 
- Thumg trlrc Tinhüy, HDND tinh, UBND tinh; 
- Doàn DBQH khóa XIV &m vi tinh Ha Giang; 
- Dai biêu HDND tinh khóa XVII; 
- Các S6, ban, ngành, các to chrc CT-XH cap tinh; 
- TTr. HDND,UBND các huyn, thành phô; 
- VP: Tinh üy; Doãn DBQH và HDND tinh UBND t1nh 
- Báo Ha Giang; Dài PITH tinh; 
- Trung tam Thông tin - Cong báo tinh; 
- COng thông tin din tCr tinh; VnptiOffice; 
- Liru: VT; HDND tinh (Ib). 
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