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S: 244 /TTr-UBND Quáng Trj, ngày 22 tháng 11 nárn 2022 

TY TRINH 
A A A r , A 

V/v de ngh phe chuan quyet toan thu ngan sach nha n1r0c tren da  ban, 
quyt toán thu, chi ngân sách dja phtro'ng tinh Quãng Trj nãm 2021 

KInh gi:ri: Hi dng nhân dan tinh khóa VIII, k' hçp thu 13 

Chap hành Lu.t Ngân sách nhà nuOc ngày 25/6/20 15; Nghj djnh s 
163/20161ND-CP ngày 21/12/2016 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt 
so ctiêu cüa Lust  ngân sách nhà nurc; Nghj djnh so 31/20171ND-CP ngày 
23/3/2017 cüa ChInh phü ban hành quy chê lap, thâm tra, quyêt djnh kê hoach 
tài chInh 05 nàm dja phirong, kê hoach dâu tis cong trung han  05 nàm dja 
phucing, kê hoach tài chInh - ngân sách nhà nuc 03 näm dja phuo'ng, dr toán và 
phân bô ngãn sách dja phuGng, phê chuân quyêt toán ngân sách dja phucing 
hang näm; 

Can cü các Nghj quyt cUa Hi dng nhân dan tinh: so 86/NQ-HDND 
ngày 09/12/2020 ye d? toán thu ngân sách nhà nithc trén dja bàn, chi ngân sách 
dja phumg näm 2021; so 87/NQ-HDND ngày 09/12/2020 ye phân bô ngân 
sách dja phucmg näm 2021; 

Can cu1r s 1iu quyt toán thu, chi ngãn sách tinh Quàng Trj näm 2021; 
UBND tinh báo cáo quyêt toán thu ngân sách nhà nithc trên dja bàn, quyêt toán 
thu, chi ngân sách da phuang tinh Quâng Trj näm 2021. 

(Co Báo cáo so 255/BC- UBND ngày 22/11/2022 và Báo cáo so' 256/BC'- UBND 
ngày 22/11/2022 cüa UBND tinh kèin theo). 

KInh trInh Hi dng nhân dan tinh xem xét, phê chuan./.W 

No'i nhân: 
- Nhu trên; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- S& Tài chinh; 
-Lint: VT,TCTM., 

Vö Van Htrng 
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