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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO nA NANG
S:

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tii' do - Hinh phñc

/[IBND-KT

Dà Ncng, ngàyo tháng 01 nàm 2022

V/v trin khai thu'c hiên các
Nghj quyêt cüa HDND thành phO
khoá X, nhiêm k' 2021-2026,
k' hpthir 4 ye tài chinh, nân sách

KInh giri:
- Các SO', ban, ngành, doàn th;
- UBND các qun, huyn;
Ur ban nhân dan thành ph Dà Ning Co nh.n các Nghj quyêt cüa Hi
dông nhân dan thành phô khoá X, nhirn kr 2021- 2026, k h9p thiir 4 ye tai
chInh, ngân sách, gôm:
- Nghi quy& s 52/2 021/NQ-HDNID ngày 17/12/2021 Quy djnh ye phân
cap nguOn thu, nhiêm vu chi cña các cp ngân sách; nguyen täc, tiêu chI và djnh
rntrc phân bô du toán chi ththng xuyen ngân sách dja phuang näm 2022 Va t' 1
phân tram (%) phân chia giU'a ngân sách cac cap chInh quyên cüa thành phô Dà
Nàng;
- Nghj quyt s 54/2021/NQ-HDNID ngày 17/12/202 1 Quy djnh rnirc chi
thrc hin Chuong trInh quôc gia h trcY doanh nghip nâng cao nàng suât và chat
1ung san phârn, hang hóa giai doan 202 1-2030 trên dja bàn thành phô Dà Näng;
- Nghi quy& s 47/2021/NQ-HDND ngày 17/12/2021 Quy djnh rnt so
ni dung và mirc chi bão darn hoat dông cüa Hi dông nhân dan các cap trên dja
bàn thãnh phô Dà Nàng;
- Nghj quyt s 49/NQ-HDND ngày 17/12/202 1 v dir toán thu ngân sách
nhà nucic trên dja bàn, thu, chi ngân sách dia phuong và phân ho ngân sách dja
phu'ong nãrn 2022;
- Nghi quyt s 50/NQ-HDND ngày 17/12/2021 v I( hotch tâi chInh 5
narn dja phu'o'ng giai don 202 1-2025;
- Nghj quyt s 5 1/NQ-HDND ngày 17/12/2021 Phê chuân quyêt toán thu
ngân sách nhà nu'ác trên dia bàn, quyt toán chi ngân sách dja phu'ang nàm
2020;
D trin khai thirc hin các Nghj quyt nêu trén cüa HDND thành ph
UBND thành phô giao Sx Tài chInh chü trI, phôi hçrp các Co quan, dan v, dja
phu'ang lien quan to chrc triên khai, tuyên truyên, hu'ó'ng dan, theo dOi, kiêrn tra
vic thrc hin các Ngh quyêt theo dñng quy djnh (cac Nghf quyét nay dâ có gtei
den tat cá các So', ngành, doàn the, UBND các quçn, huyn).

Nhn duac Cong van nay, yêu cu ThU tnrng các Ca quan, dan vj, dja
phu'ang lien quan phôi hpp triên khai th%rc hin./
1Vo'i n/ian:
- Nhu' trén;
- TT HDND tp (d b/c);
- CT và các PCT UBND tp;
- UBMT TQVN tp DN;
- UBND các phu'ông, xã;

- Lu'u: VT, KT.ItO1O6
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