
 ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:           /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Quảng Nam, ngày        tháng        năm 2020

BÁO CÁO
Đề xuất xử lý các nghị quyết của HĐND tỉnh 

có hiệu lực thi hành đến năm 2020, 2021

Thực hiện Thông báo số 64/TB-HĐND ngày 27/11/2020 của HĐND tỉnh 
Kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 11 năm 2020, căn cứ Báo 
cáo số 135/BC-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh về Kết quả rà soát, đánh 
giá một số Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong thời gian qua, 
khả năng cân đối nguồn kinh phí dự kiến bố trí thực hiện các Nghị quyết của 
HĐND tỉnh trong năm 2021 và tình hình phát triển thực tế của tỉnh.

 UBND tỉnh Báo cáo đề xuất nhu cầu nguồn kinh phí để triển khai thực 
hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh có hiệu lực thi hành đến năm 2020, 2021 
như sau:

(Chi tiết theo các phụ lục I, II, III đính kèm)

* Riêng nguồn kinh phí để triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND 
tỉnh ban hành tại kỳ họp thứ 20 và trong năm 2021 đề xuất sử dụng từ nguồn dự 
phòng ngân sách tỉnh năm 2021.

Kính trình HĐND tỉnh khóa IX tại kỳ họp thứ 20 xem xét, cho ý kiến./.

 Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh ;
- VP HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Các phòng CV;
- Lưu: VT, TH (Hiền).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                
            CHỦ TỊCH
        

      

[daky]
           Lê Trí Thanh
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