
U' BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHA VIET NAM 
TfNH QUANG TR! Thc lip - Tix do - Hnh phüc 

So: S357TTr-UBND Quáng Trj, ngày O.  thángJ.nám 2020 

TO TRINH 
V/v 1ngh phê chuãn Quyt toáii thu ngãn sãch nhA nu*c trên da ban, 

Quyêt toán thu, chi ngân sách dja phu'ong tinh Quãng Trj näm 2019 

Kmnh gui: Hi dong nhân dan tinh Quàng Tr 
Khóa VII - k' hop thtr 19 

Ch.p hành Lut Ngán sách nba nuâc ngày 25/6/2015; Nghj dlnh s6 
163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 cüa ChInh phii quy djnh chi tiêt thi hành rnt 
so diêu cüa Lut ngân sách nhà rnxâc; Nghj djnh so 31/2017/ND-CP ngày 
23/3/2017 cCia ChInh phü ban hành quy chê 1p, thâm tra, quyêt dnh kê hotch 
tài chInh 05 nãm dja phtxong, ké hoach dâu tu cOng trung hn 05 närn da 
phuong, k hoch tài chmnh - ngân sách nhã nuOc 03 näm dja phL.rong, dir toán Va 
phân bô ngãn sách da phucrng, phê chuân quyet toán ngân sách dja phuong 
hang näm; 

Can cir Nghj quyt s 20/NQ-HDND ngây 08/12/2018 cüa Hi dng nhãn 
dan tinh khOa VII k' h9p thtr 9 ye dçr toán thu ngân sãch Nhà nuác trên da bàn. 
chi ngân sách dja phwrng näm 2019; Quyêt djnh so 2953/QD-UBND ngày 
17/12/20 18 cüa Uy ban nhân dan tinh ye vic Giao dr toán thu, chi ngân sách 
nhâ nuàc cho các Sâ, Ban ngành, don vi thuc tinh nàm 2019; 

Can cir s Iiu quyt toán thu, chi ngân sách tinh Quàng 'Frj närn 2019 dã 
ducc kiêm toán theo Quyêt dnh sO 960/QD-KTNN ngày 23/7/2020 ccia Tong 
Kiêrn toán nhâ nuOc; 

U' ban nhân dan tinh 1p  bão cáo Quyt toán thu ngân sách nhà nuâc trCn 
dia bàn, Quyêt toán thu, chi ngân sách dja phuong tinh Quãng Trj näm 2019. 

(Co các báo cáo gzi kèm,. 

KInh trInh Hi dng nhân dan tinh xem xét, phC chun./ 

Noi nhân: 
-Nhirtrén; 
- Chü tich,  các PCT; 
- Sâ Tài chInh; 
- Liru: VT, TM.1 


	Page 1

		2020-12-03T08:05:46+0700




