1101 BONG NHAN DAN

T!NH HA GIANG

S6: 38/2020/NQ-HDND

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hinh phüc
Ha Giang, ngày 09 tháng 12 nám 2020

NGH! QUYET
V vic kéo dãi thô'i k n djnh ngân sách nhà nrc
giai doin 2017-2020 sang nàm 2021
HQI BONG NIIAN DAN T!NH HA GIANG
KIiOA XVII- WV HQP TH1 16
Can c&Luçt Td chi'c chInh quyn dfaphtA'Yng ngày 19 tháng 6 nám 2015,
Can ci Lugt tha do2i, bá sung mç5t so diu cia Lut TO chz'c C7iInh phi và
Luat To ch&c chInh quyên djaphwong ngày 22 tháng 11 nám 2019,
Can cz Luçt Ngán sách Nhà nwâc ngày 25 tháng 6 nám 2015;
Can cii' Luçt sia ddl, bO sung môt sO diu cza Lut ban hành van ban quy
phgm pháp 1ugt ngày 18 tháng 6 nám 2020;
Can c&Nghj quylt sO 122/2020/QHJ4 ngày 19 tháng 6 nám 2020 cüa Quo'c
hi Kj) hQp th& 9, QuOc hôi khóa XIV;
Xét T& trInh sO 62/7Tr-UBND ngày 18 tháng 11 nám 2020 cia Uj ban
nhán dan tinh v viçc kéo dài thai /9) On d/nh ngán sách nhà nithc giai doçzn 20172020 sang nám 2021, Báo cáo thOrn tra sO' 41/B C-KTNS ngày 06 tháng 12 näm
2020 cza Ban Kinh tO' - Ngân sách Hçi dng nhán dan tinh và 5 kiln tháo lugn cüa
dgi bie2u Hôi dng nhán dan tinh tqi /9) hop.
QUYET NGH!
Biu 1. Tip tiic thirc hin các Ng quyt cUa Hi ng nhán dan tinh:
Ng quy& s 55/2016/NQ-HDND ngày 11/12/2016 v vic ban hãnh quy djnh
phân cp ngun thu, nhim vi chi và 1 phn trim phãn chia các khoãn thu gitta
các cp ngân sách trên dja bàn tinh Ha Giang; Ng quyt s 115/2017/NQHDND ngày 08/12/2017 v vic sira di, b sung mt s diu cüa Quy djnh phn
cp ngun thu, nhim v11 chi và t 1 phn trim phán chia các khoãn thu giüa các
cp ngân sách trên dja bàn tinh Ha Giang ban hành kern theo Nghj quy& s
55/2016/NQ-HDND ngày 11/12/2016; Ngh quyêt s 56/2016/NQ-IHDND ngày
11/12/2016 v vic ban hành quy dinh nguyen tc, tiêu chI vâ dnh mirc phân b
dir toán chi thu&ng xuyên ngân sách dja phuung nm 2017, dn h& 11am ngân sách
2021.
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Diu 2. Hi dng nhãn dan tinh giao cho U ban nhãn dan tinh t ch(rc th%rc
hiên.
Nghj quyt nay dã duçic Hi dng nhân dan tinh Ha Giang Khoa XVII, Kr
hpp thu 16 thông qua vâ có hiu 1irc tü ngày 09 tháng 12 nm 2020.!.
Ntii nkn:

- Uy ban Thir?ng vii Quoc hOi;
- Ban cong tác dai biêu - UBTVQH;
- Van phOng Quoc hti, VAn phOng Chmnh phü;
- B Tài chInh;
- Ciic Kiêm tra vAn bàn QPPL - B Tu phap;
- 1Tr Tinh üy; HDND; UBND; UBMYFQVN tinh;
• Doàn DBQH khóa XIV dmi vi tinh Ha Giang;
- Dai biêu I-IDND tinh khóa XVII;
- Các s&, ban, ngãnh, M chüc CT-XH cp tinh;
- TFr. HDND - UBND cac huyn, thành pho;
- Báo Ha Giang; Dài PiTH tinh; COng 1TDT tinh;
- Trung tam Cong báo - tin hpc tinh; Vnptioffice;
- Luu VT BDND tinh.

Thào HIng So'n

