
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINTI HA GIANG Dc 1p - Tir do - Hinh phñc 

S: O/NQ-HDND Ha Giang, ngày 09 tháng 12 nám 2020 

NGHI QUYET 
Vé dir toán kinh phi hot dng 11am 2021 

cüa Hi dông nhân dan tinh Ha Giang 

HOI BONG NHAN DAN T!NH HA GIANG 
KHOA XVII- KY HOP THU' 16 

Can cz' Luct T chic chInh quyn dia  phzcnig ngày 19 tháng 6 nárn 2015; 
Lug7 sza dói, bó sung 1nç5t so diêu cza Lut To chv'cc Chinh phi và Lut TO chic 
chInh quyén dja phzto'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

án c&LutNgán sách Nhà nithc ngày 25 tháng 6 näm 2015; 

Can c& Nghj quyé't sO' 1026/2016/NQ-UBTVQH, ngày 13 tháng 5 nàm 2016 
cia Uy ban Thithng vy QuOc hç3i khOa XIII, quy djnh ye ché d5, chinh sách và các 
diêu kin dam bOo hogt d5ng cia Dçii biéu hç51 dong nhOn dOn, 

Can c Nghj quyé't s 28/2016/NQ-HDND ngày 21 thOng 7 nám 2016 cüa 
H5i dóng nhán dOn tinh Ha Giang ban hành ché d5, d/nh mi'c dam bOo cOc diêu 
kiên hoat dng cza H5i dOng nhOn dOn cOc cOp, nhim 1g 2016 - 2021; Nghj quyêt 
sO 96/201 7/NQ-HDND ngày 14 thOng 7 nám 2017 cia HDND tinh ban hành Quy 
chê hoçit d5ng cza HDND khóa XVII, nhiêm Icj) 2016 - 2021, Nghj quyêt sO 
16/2019/NQ-HDND ngày l9tháng 7 nãm 2019 czaHç5i dOng n/iOn dOn tmnh tha 
dói, bO sung và bâi bó mç5t sO ni dung Nghj quyét sO 28/2016/NQ-HDND và Nghj 
quyêt sO 96/201 7/NQ-HDND; 

Theo dé nghj cza Thzthng trtc HDND tinh Ha Giang tai Ta trInh sd 09/TTr-
HDND ngày 06 thOng 12 nàni 2020 ye Dzt toOn kinh phi hoqt dng nOm 2021 cza 
HDND tinh; BOo cáo thOrn tra so 41/BC-KTNS ngOy 06 tháng 12 nãm 2020 cüa 
Ban Kinh tê - NgOn sOch HDND tinh; j> kién thOo lugn cia các dcii biêu Hói dOng 
nhOn dOn tinh tqi Içj) hQp. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Quyêt djnh dix toán kinh phi hoat dng näm 2021 cüa Hi dng nhân 
dan tinh Ha Giang, tong kinh phi là 1O.856.000.000d ('Mithi 1)2 tOrn tram nãrn ,nu'o'i 
sOu triçu dong chOn), t1r nguôn ngân sách dja phuong. 

Biêu 2. Hi dng nhân dan tinh giao cho Thrông trirc HDND; các Ban 
HDND, các To di biêu, các di biêu I-IDND tinh, Van phông Doàn DBQH vâ 
HDND tinh, các ca quan lien quan to chirc thirc hin. 
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Nghj quyt nay dã dtrçic Hi dng nhân dan tinh Khoá XVII, KS'  hop thir 16 
thông qua và có hiu lirc tir ngây 09 tháng 12 nãm 2020.!. 

Noinhmn: 
- Uy ban Thurng vi Quôc hi; 
- Ban Cong tác d?i  biêu - UBTVQH; 
- Van phông Quoc hi, Van phong ChInh phü; 
- Bô Tài chmnh; 
- TT'r. Tinh üy, HDND, UBND tinh, UBMTTQ tinh; 
- Dai  bi&u HDND tinh khóa XVII; 
- Sâ Tài chinh; Kho bac nhà nuOc tinh; 
- Van phông Doàn DBQH và HDND tinh; 
- Li.ru: VT, HDND (1b). 

CHU TICH 

Thão Hng Son 
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