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Kbang, ngayfO tháng 9 näm 2020

TO TRINU
chi, nguôn kinh phi nm 2020.
V/v h trq UBND cp x và diü chinh ni dung
KInh g'iri: Hi ding nhân dan huyn.

Lust sira di, b sung
Can c ° Lut T ch.'rc chInh quyn dja phuong nrn 2015;
To ch'trc Chinh quyên da phung;
mt so diêu cUa Luat To chrc Chinh phU và Luat
Ngân sách Nhà nuOc iiãm 2015 và Nghj djnh 163/2016/ND-UP
Can cur Luat
ngày21/12/2016 cüa ChInh phü huOng dn thirc hin Luat ngân sách nhà nuó;
Can cur Ngh quyt s 26/20161NQ-HDND ngày 08R2/2016 cuia HOi dng nhân
vic ban hành Quy cttnh phân cAp nguôn thu, nhim vv chi thuing
dan tinh Gia Lai ye
xuyên ngân sách dja phucmg cho thM k' 2017-2020 trOn dja bàn tinh Gia Lai;
Cii er nghj quy& 84/NQCP ngày 29 tháng 5 nm 2020 cUa ThU tu&ig chinh
phU "Vé các nhiem v giái pháp tiêp tyc thác gã khó khän cho. san xuát kinh doanh,
bàn
thic day giái ngán von dáu tu' cOng và darn bâo trçt tier an ninh chInh trh trU ty an
xà hi trong bOi cánh dfch vi COVID 19";
Can cur Mt 1nh s 01/ML-BCH ngày 2/12!2019 cuia B Chi huy quân .si.r tinh
GiaLai Mnh 1nh cong the. qu\c phông, quân s.r dia phirong n.m 2020;
v.vic
Can cUNghi quy& s 01/NQ-HDND ngà 14/5/2020 cUa.HDND huyn
hivn nOin 2020 và
xirlj, bO trI két du' ngn ách na/n 2019 vào d tn ngôn sOch cop
diêu chinh danh myc ddu tu' cc'ng nãrn 2020;
vi Huyn Uy
Can cr Thông bad s (6-TB/HU ngày 03/9/2020 cUa Ban Thuoug
"Thông nhdt chi trw0ng chuvên nguOn kinh phi i6 .tr xáy dyng nhà an và tha chi?a
•doanh trgi huOn luycn cho l lwQng DBDV, DQITV dê xOy dyng COng doanh trçii BCH
•quOn sichuyn ",•
v' vic diu
Xét T trInh 670/T1r-BCH ngày 30/6/2020 cUa BCH quân sr huyn
chuyên nOz dung dä bô tn cho dcrn vl theo Quyët drnh 43/QD-UBND ngay 02/6/200
vzêc phai khai kznh phi dd ho tn nguOn kêt du nàm 2019 sang
cua UBND huyén ye
so 838/TTr-BCH ngày
2020 cho BCH quOn sy huyn thicchin nàrn 2020và Th trInh
24/8/2020 cUa BCH QuAn sj Y vic xin kinh pht 16 chOc diên ip GH-CQ I ben 1 cOp
có 1 phOn dng viên cüa BCH QuOn sy huyen nàm 2020;
Xét Th Trmnh s 5 I/TTr-UBND ngày 26/8/2020 cUa UBND Th trâfl Kbaiig v
vic dê nghi hO trcr kinh phi chi ho cit d5ng thwO.g xuyên;
huynbO cáo và d nc h H'i &ng nhân d huy:n ihôn.g nhIt
Uy ban nhân dan
ni dung chi, riguôn kinh phi nrn 2020, ei
b trçl UBND c.p x và djuch1Ih mt s6
t1ê thu sau:
1. H trçi UBND Thj trn Kbang d dàiibão chi hot dng thwnig xuyén, vó'i so
tin 50.000.000 dông (Närn rnwoi tri.éu dOng chán).
- Ngün kinh phi: K& dir ngân sách närn 2019 chuyên sang 2020 c'Quui. ifi hành
chinh chwa hO trI).

2. H tr kinh phi t6 chüc din tp GH-CQ 1 ben i ep có. 1 ph.n dng viên cüa
BCH Quãn su huyên so tiên 241 120 000 ctông (Haz tram hon muv1 môt triêu, môt tram
hai mwai ngàn. dOng).
- Ngu6n kinh phi: Kt dix ngân sách näm 2019 sang nàm 2020 ('Quán 1 hành
chmnh chwa ho' tn).
3. Diu chinh nOi dung kinh phi dä bó tn tir ngun k& du näm 2019 'chuyn
sang 2020 cho BCH quân srh trg süa ehU'a doanh ti huân 1uyn và. xây drng nhà an
cho 1rc hrqng. dir b dOng viên, dan quân tr v sang xây .dimg cong doanh trai BCH
quân sr huyn, vâi sO tiên 750.000.000 dOng (Bay tram Mm mitch triçu dong,).
Ngun kinh phi: K& du ngân sách näm 2019 chuyn sang 2020.
4. Diu chinh kinh phi
b6 tn thirc hin
rang du&ng trung tam
So Pai do
giam gia tn qua dâu thâu sang h trcl UBND
Däk H10 dê thixc hiên chucmg trinh
Nông thôn rnâi. - dâu tu dtrang giao thông lien lang, so .tiên 700.000.000 dOng (Bay
tram friu dôngj
da
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- Ngun.kinh phi: Tinh h trq xay dirng NTM näm 2019 chuyn sang 2020.
5. iu chinh kinh phi d bô trI thxc hin nâng cp, süa cha phông hçc trtrang
TH&THCS Tr.m L4p do giàm giá .rj qua dâu th&u sang sia chtia hang rào Trung tarn
BDCT huyn 230.000.000 dông Ei tram ha mu'chi triu dOng,) Va sCra chUa hang rão
trurng THCS Nguyen Binh Khiêrn 109.000.000 dông (Mat tram lé chin triu dông,).
-Ngun kinh phi: Su nghiC Giáo dçtc va f)ào to k& dix ngân sách näm. 2019
chuyên sang 2020.
D dam bão thrc hin d(ng các quy dnh cUa Luat NSNN, UBND huyn 'dè nghj
Hôi dông nhân dan huyn xem xét, thông nhât chü nrcmg dê UBND huyn triên khai
.thrchinJ.
Nonhln:

TM. UY BAN NHAN DAN HUYN
KT. CHU11C11
UT!CH/)

- Nhtr trên;
- TT Huyn Uy (b/c);
- U HDND huyn;
- UBND huyên;
- Ban Kinh t -X hQi HDND huyn;
- Các vl Dai biêu HDND Jmyn;
- Liru VT, VP, T.H.
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