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Kbang, ngày tháng 10 näm 2020
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NGH! QUYET
V vic h trçr kinh phi chi thu'ô'ng xuyên cho UBND thj trn Kbang, cho Ban
Chi huy Quân si huyn to chfrc huân 1uyn, diên tp, huy dng dan quãn lam
nhiçm viii va dieu chinh mt so nçn dung da bo tn tir nguon ket chr ngan sach
nàm 2019 chuyên sang nãm 2020
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1101 BONG NHAN DAN HUYN KBANG,
KIIOA VII- K' HQP THI1 MThJI HAl
Can ci Luçt T chi'tc chInh quyn dja phzrong nàm 2015 và Luat sith do'i, bd
sung mç3t so diêu cia Lut TO chi'c chInh quyén djaphu'ong nàm 2020,
Can th Lut Ngán sách Nhà nithc nán'i 2015 và Nghj djnh 163/2016/ND-CP
ngày 21/12/2016 cña ChInh phi hzthng dan thitc hiçn Lut ngân sách nhà nwâc,
Can c- Nghj quyêt 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 nàm 2020 cza Thi tzthng
chInh phi ye các nhirn vy giái pháp tiêp tyc tháo g& khó k/ian cho san xudt kin/i
doanh, thzc day giài ngdn von ddu 1w cOng và dam baa trt tc an ninh chInh trj,
trot tip- an bàn xã hi trong bOi can/i djch vj COVID 19.
Can c& T& trInh s 110/TTr-UBND ngày 30/9/2020 cia UBND huyn "V/v hâ
ir UBND cá'p xã và diêu chinh nç5i dung chi, nguOn k/nh phi nárn 2020" và T&
ti-Iiih sO 114/TTr-UBND ngày 02/10/2020 cia UBND huyn "V/v hO trç.r BCH Qudn
st Jiuyn kin/i phi huán luyn dan quail bin/i chñng cOng binh, trung dç5i thông tin
và huy dç5ng dan qudn lam nhim vy tuân tra klein soát trén dja bàn huyn ", Báo
cáo thdin ira cza Ban Kin/i tê-Xã h5i HDND huyn và j k/en tháo luçn cia các dçi
biêu H5i dOng n/ian dan huy cAn tgi Kj) hQp,
QUYET NGH!:
Biu 1. Thong nht h trçl kinh phi chi thuông xuyên cho UBND thj tr.n
Kbang, cho Ban Chi huy Quân sir huyn to chirc huân 1uyn, din tap, huy dng dan
quân lam nhim vi và diêu chinh mt so ni dung dã bô tn tr nguôn kêt du ngân
sách nàm 2019 chuyên sang nãm 2020 nhu ni dung Th trInh so ii 0/TTr-UBND
ngày 3 0/9/2020 và T? trInh so 1 14/TTr-UBND ngày 02/10/2020 cüa UBND huyn,
du the nhu sau:
1. H trgkinh phi cho UBND thj tr.n Kbang d dam bào chi hot dng
thi.thng xuyên, so tién: 50.000.000 dOng (Näm mwc'i triu dOng).
Ngun kinh phi: Ktdu ngân sách nArn 2019 chuyn sang nàm 2020 (Nguo'n
quOn lj hành chInh chwa bO IrE).
2. H trçi Ban Clii huy Quân sir huyn kinh phi t chirc din tp CH-CQ 1
ben 1 cap Co mt phân dng viên cüa BCH Quân s1r huyn, so tiên: 241.120.000
dông Wai train bOn môt triu, mt tram hai murli nghIn dOng).

Ngun kinh phi: Kt du ngân sách nàm 2019 chuyn sang näm 2020.
3. Diu chinh kinh phi dä b trI ho trci cho BCH Qu.n sir huyn si:ra chüa
doanh trai huân 1uyn và xây dung nhà an cho lirc luqng dir bj dtng viên, dan quan
tir v sang xây drng cong doanh trai BCH Quân sir huyn, so tin: 750.000.000
(Báy4thm-nàm in iec4-triu4ông).
Ngun kinh phi: Kt du ngân sách nàm 2019 chuyn sang näm 2020.
4. Diu chinh kinh phi dã b tn thirc hin ma rng dithng trung tam xä So Pai
do giâm giá trj qua dâu thâu sang htrg UBND xa Dák H10 dê th1rc hin chuong
trinh xay dung nông thôn mài - dâu tt.r di.thng giao thông lien lang, so tiên:
700.000.000 dông Báy tram triu dông.
Nguôn kinh phi: K& du ngân sách näm 2019 chuyn sang näm 2020 (Nguôn
tirth ho trç xây dirng NTM näm 2019 chuyên sang näm 2020).
5. Diu chinh kinh phi dã b tn thrc hin n5.ng cp, sCra chtta phông h9c
Tnrè'ng TH&THCS Tram Lpdo giàm giá trj qua dâu thâu sang sra cha hang rào
Trung tam BDCT huyn, so tiên: 230.000.000 dOng Hai tram ba mwo'i triu dông,
và sl'ra chta hang rào tnuông THCS Nguyen Binh Khiêm, so tiên: 109.000.000 dOng
(Mat tram lé chin triçu dông).
Ngun kinh phi: K& du ngân sách n.m 2019 chuyn sang näm 2020 (Nguô'n
st nghip giáo dyc và dào tgo két dii).
6. H trçY Ban Chi huy Quân sir huyn kinh phI hu.n luyn trung di dan
quân binh chüng cong binh, trung di thông tin nàm 2020, so tiên: 102.197.000
(Mat tram lé hal triu, mç5t tram chin bay nghIn dong).
Ngun kinh phi: K& du ngân sâch nàm 2019 chuyn sang nam 2020 Ngun
bô fri Dgi hç5i Dáng b5 huyn thicc hin không hêt trá lii ngán sách huyn).
7. H trçi Ban Clii huy Quân sijhuyn kinh phi huy dng dan quail lam nhim
vi duc phé duyt tai Quyêt dnh sO 6046/QD-BCH ngày 3 0/9/2020 cüa B Clii
huy Quân sir tinh Gia Lai, so tiên: 46 1.970.000 dông (Bón tram sáu nurcil môt triu,
chin train bay inwoi nghIn dong).
Ngun kinh phi: K& du ngân sách nãm 2019 chuyn sang näm 2020 Ngun
ho tn Dqi hi Dáng bç5 huyn tliy'c hin khOng hét trá lçii ngdn sách hwyn).
Diu 2. Giao UBNID huyn t chirc thçrc hin Nghj quy& nay dñng quy dnh.
Nghj quyt nay dã duçc HDND huyn khóa VII, nhim k5' 20 16-2021 thông
qua tai KS' h9p thi'r Mthi hai ngày 06/10/2020 và có hiu lrc kê tr ngày k.I.
Ncri nhân:
-U HDND tinh;
-TI' Huyn üy;
-TT UBND huyn;
- Si Tài chInh;
- Các vj di biêu HDND huyn;
- Các ca quan, &in vj thuc huyn;
- BCH Qun sr huyn;
-U HDND, UBND các xä, th trn;
-Luu VT, TH, VP.
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