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KInh gri: Hi dng nhan dan tinh khóa VII, KS'  h9p thir 19 

Can cü Lu.t T chirc chInh quy&n dja phuong ngày 19/6/2015; 

Can cr Nghj djnh s 163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 cüa ChInh phü 
quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cUa Lut ngân sách nhà nuOc; 

Thrc hin Nghj quyt s 34/NQ-HDND ngày 06/12/2019 cüa Hi dông 
nhân dan tinh ye phân bô ngân sách dja phuung nãm 2020; 

UBND tinh báo cáo kt qua sir diing dir phông ngân sách cAp tinh nãm 
2020 den thôi diem 30/11/2020, nhix sau: 

- Dr toán: 94.747 triu dng. 

- Dâ sU diing: 77.748 triu dng, bang 82% di.r toán 

-Côn1i: 16.999 triudng 

Ngun dir phông ngân sách ducic sCr dung d giái quyêt kjp thii các nhim viii 
phát sinh ngoài dir toán, chi phông chông djch bnh, thiên tai (trong do, bO trI cho 
kinh phi phOng, chOng die/i bénh C'ovid-19, dich tá ion C'háu Phi, dich bênh là mOm 
long móng, khäc phyc hu qua thiên tai: 52.120 friu dOng). 

Trong diu kin dja phucing dang chju ánh hi.râng ntng n bâi thiên tai, 
djch bnh; däc bit djch bnh Covid-19 van cOn diên biên phirc tap, ánh huàng 
den nguôn thu ngân sách dja phucrng. Dê dam báo nguôn hrc tái chInh dáp irng 
dugc nhim vii quan tr9ng, cap bach cüa dja pht.nng, trong thii gian ted UBND 
tinh chi i.ru tiên sCr diing dr phOng ngân sách cho cong tác phOng chông djch 
bnh, khac phc h.0 qua thiên tai và các nhim vi dt xuât có chü trixang cOa 
cap có thâm quyên. 

UBND tinh kInh báo cáo Hi dông nhân dan tinh tinh Khóa VII, KS'  hçp 
thed 19./.j 
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