
Vö Van Hung 

TM. U'c-  BAN NHAN DAN 
cirU TICH 

U( BAN NHAN DAN CONG HOA XA 1101 CHU NGHTA VIT NAM 
TNH QUANG TRI Dc Ip - T,r do - Hnh phüc 

S: 192/TTr-UBND Quáng Trj, ngày 16 tháng 11 nám 2021 

T1 TRINH 
V/v Be nghj phê chun Quyt toán thu ngân sách nhà nu*c trên dja bàn, 

Quyêt toán thu, chi ngãn sách dla  phu'ong tinh Quang Tr näm 2020 

KInh gi.'ri: Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj 
Khóa VIII - Kt hQp thir 6 

Chip hành Luat Ngân sách nhà nuâc ngày 25/6/20 15; Nghj djnh s 
163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mOt 
so diêu cüa Lut ngân sách nhà rnzâc; Nghj djnh so 31/2017/ND-CP ngày 
23/3/2017 cüa ChInh phü ban hành quy chê lop, thâm tra, quyét djnh kê hoach 
tài chInh 05 nàm dja phixcing, kê ho?ch dâu tu cong trung hn 05 näm dja 
phwmg, ké hoch tãi chInh - ngân sách nhà nu6c03 näm dja phi.rcing, dr toán 
vâ phân bô ngân sách dja phuang, phê chuân quyêt toán ngân sách dja phucmg 
hang näm; 

Can cir Nghj quyEt s 33/NQ-HDND ngày 06/12/20 19 cüa HOi  dtng nhân 
dan tinh khóa VII kS'  hQp thir 13 ye dr toán thu ngân sách Nhà nithc trén dja 
bàn, chi ngân sách dja phirang näm 2020; Quyêt djnh so 3379/QD-UBND ngày 
06/12/2019 cüa Uy ban nhân dan tinh ye vic Giao dir toán thu, chi ngân sách 
nhà nuâc näm 2020 cho các Sâ, Ban ngành, dan vj thuc tinh; 

CAn ct s 1iu quyt toán thu, chi ngân sách tinh Quáng Trj nàm 2020 dä 
duçic Kiêm toán nha nuâc kiêm toán theo Quyêt djnh so 1439/QD-KTNN ngày 
28/7/202 1 cüa Tong Kiêm toán nhà nuâc; 

U' ban nhân dan tinh 1p báo cáo quy& toán thu ngân sách Nhà nuOc trên 
dja bàn, quyêt toán thu, chi ngân sách dja phuong nàm 2020. 

(Co Báo cáo s 217/BC- UBND ngày 16/11/2021 và Báo cáo s 218/BC- UBND 
ngay 16/11/2021 cüa UBND tinh kern theo). 

Kinh trInh Hi dng nhân dan tinh xem xét, phê chuAn./A,i 

Noi nhân: 
- Nhu trên; 
- Chü tich, các PCT UBND tinh; 
- Sâ Tài chInh; 
- Li.ru: VT, TM. 
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