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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ 

Số: 76/NQ-HĐND  Ninh Thuận, ngày 31 tháng 8 năm 2021 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về phê chuẩn quyết toán 

ngân sách địa phương năm 2019 
_________________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 2 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa 
phương năm 2019; 

Xét Tờ trình số 164/TTr-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2021, Tờ trình số 

220/TTr-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội 
đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 10 tháng 
12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về phê chuẩn quyết toán 

ngân sách địa phương năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách 
Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nội dung tại điểm d, khoản 2, Điều 2 Nghị 

quyết số 57/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Ninh Thuận về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019, 

cụ thể như sau: 
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1. Tại gạch đầu dòng thứ 3, điểm d, khoản 2, Điều 2 sửa đổi: “Kinh phí 

trang bị sách - thiết bị dạy học phục vụ đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông 

(lớp 2, lớp 6) và bổ sung sách - thiết bị lớp 1 phục vụ năm học 2021 - 2022: 

50.000 triệu đồng”. 

2. Tại gạch đầu dòng thứ 5, điểm d, khoản 2, Điều 2 sửa đổi: "Chi nâng 

cấp, sửa chữa trụ sở làm việc đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự 

bảo đảm một phần chi thường xuyên đã xuống cấp; sửa chữa và mua sắm vật 

dụng tại các cơ sở điều trị và các khu cách ly y tế tập trung: 30.000 triệu đồng. 

Ủy ban nhân dân tỉnh gửi phương án phân bổ chi tiết các đơn vị sử dụng ngân 

sách để Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất trước khi ban 

hành quyết định phân bổ".  

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực 

hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân dân, Đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khoá XI kỳ 

họp thứ 2 thông qua ngày 27 tháng 8 năm 2021./. 

 

 CHỦ TỊCH 

  

Phạm Văn Hậu 
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