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KInh gui: Thi.rmg tr1rc Hi dông nhân dan tinh 

Uy ban nhân dan tinh dä trInh kS'  hop thir 6 - HDND tinh khóa VIII Báo 
cáo so 237/BC-UBND ngày 19/11/2021 ye tmnh hinh kinh tê - xâ hi, quôc 
phông - an ninh näm 2021 và kê hoach  phát triên kinh tê - xã hi, bào dam quôc 
phông - an ninh näm 2022. 

Tuy nhiên, sau khi Tng cic Thng kê có Van bàn s 1 796/TCTK-TKQG 
ngày 30/11/2021 ye vic thông báo so 1iu GRDP uc tInh näm 2021 và trên ca 
s& tInh toán, can dôi lai dir toán thu chi ngân sách nàm 2022, UBND tinh xin c.p 
nht, diêu chinh 1i mt so chi tiêu sau day: 

A A ., . .,. . A - A 1. Ye ket qua thiyc hiçn chi tieu kinh te - xa hi chu yeu nam 2021: 

- Tôc d tng san ph.m trên dja bàn(GRDP) i.thc tinh tang 6,5% so vâi 
nàm 2020; 

- GRDP bInh quân du ngi.thi thc tInh dt 57,5 triu dng. 
A A • A - 2. Ye ke hoch phat trien kinh te - xa hçn nam 2022: 

- Tong thu ngân sách trên dja bàn dt 4.125,5 t dng; trong do: Thu ni 
dja dt 3.475,5,5 t dông, Thu xuât nhp khâu dt 650 t' dông. 

Uy ban nhân dan tinh xin báo cáo Thung tr1rc HDND tinh./.  9i— 

Noi nhân: 
-Nhi.rtrên; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Các Ban càa HDND tinh; 
- Van phông Doãn DBQH 

và I-[DND tinh; 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
- TP, PTP, CV Khi NCTH; 
- Ltru: VT, THu.4i
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