
HOT BONG NHAN DAN CONG HOA XA HOT CHU NGHTA VIT NAM 
HUYN XUAN  TRIYOI4G Dc 1p - Tur do - Htnh phüc 

Sé:6 /NQ-HDND Xuán Truthg, ngày1Ttháng-f nám 2020 

NGH! QUYET 
V/v Phê chuân phiro'ng an sir ding 

nguôn tang thu ngân sách huyn nàm 2019 

HO! BONG NIIAN DAN HUYN XUAN TRU'JNG 
KHOA XX, KY HQP T11iJ 10 

Can ciLuçt Ta chic chInh quyê'n djaphwang ngày 19/6/2015, 

Can ct Luat  Ngán sách Nhà nithc ngày 25/6/2015; 

Can cz Quye't djnh s 2699/QD-UBND ngày 09/12/2019 cüa UBND tinh 
Nam Djnh ye vic giao chi tiêu kê h6gch và dy toán NSNN nàm 2020, 

Can ci Quyé't djnh s 5468/QD-UBND ngày 12/12/2019 cia UBND huyn 
Xuán Trwông ye vic giao chi tiêu kê hogch và dy toán NSNN nám 2020; Quyêt djnh 
so 5469/QD-UBND ngay 12/12/2019 cia UBND huyn Xuán Trwàng ye vic ban 
hành m3t sO quy djnh ye tO chác thyc.hin dy toán ngân sách lVhà nzthc nám 2020; 

Can ci nguan tang, thu ngân ách huyn náin 2019 và tInh hInh thyc tê djaphwong, 

Xét d nghj cia UBND huyçn tgi Ta trInh sO' 108/TTr-UBND ngày 
02/7/2020 v vic d nghjphê chuán.phu'cing an th dyng nguOn tang thu ngdn 
sách huyn nàm 2019, 

Sau khi nghe báo cáo thdm Ira cia Ban Kinh tO' - Xc h3i HDND huyn và kIt 
qua biéu quyêt cza các dcii biêu HDND huyn tgi K3) hQp thz 10. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Phê chu.n phucmg n sir digig ngun thng thu ngán .sách huyn näm 
2019 nhix sau: 

+ Phông Cong thucmg: Câi t?o,  si:ra chta h thng din chMu sang, trang trI 
cong chào chân câu Lac Quân so tiên 150 triu dOng. 

+ Phông Cong thuong: Si:ra ch&a h thng den tin hiu giao thông ti ngã tu 
tuçing dài Truông Chinh so tiên 100 triu dông. 

+ Van phông Huyên üy: Chi 1p dt h thng truyn hInh trçrc tuyn s tin 
là 12 1.250.000 dông. 

+Vän phông HDND vàUBND huyn: Chi 1p dt h thng truyn hInh trçrc 
tuyên so tiên là 293.150.000 dông. 

+ H trçy 20xä, thj trn lap dt h thng truyn hInh tr1rc tuyn 49.126.000 
dông/xã, tong so tiên là 982.520.000 dng. 

Biu 2. Giao UBND huyn t chirc thirc hin Nghj quyt nay. 



Nghi quy& nay dâ ctiioc HDND huyên khóa XX, K h9p thir 10 thông qua 
ngày 15 tháng 7 nàm 2020.1. 

No'inhân: 
- TT HDND tinh; 
- TT Huyén ñy, J-IDND, UBND huyn; 
- Dai biêu HDND huyn; 
- Các ccx quan, dcxn v lion quan; 
- HDND các xä, th trân; 
- Luu: VT. 
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