
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /HĐND-VP 
V/v thống nhất điều chỉnh nội dung 

chi từ nguồn tăng thu ngân sách 

tỉnh năm 2021 

           Ninh Thuận, ngày      tháng 9 năm 2022 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Tiếp nhận Tờ trình số 161/TTr-UBND ngày 22/9/2022 của UBND tỉnh về 

việc đề nghị thống nhất điều chỉnh nội dung chi từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh 

năm 2021; 

Qua xem xét nội dung Báo cáo số 183/BC-HĐND ngày 28/9/2022 của Ban 

Kinh tế - Ngân sách; Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất điều chỉnh nội dung chi tại số thứ tự số 01 Phụ lục phân bổ từ 

nguồn tăng thu ngân sách năm 2021 ban hành kèm theo Văn bản số 216/HĐND-

VP ngày 08/8/2022 của Thường trực HĐND tỉnh thành: 

“Nâng cấp hệ thống thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh bảo đảm 

an ninh, an toàn và bảo mật thông tin, thực hiện kết nối, chia sẻ với hệ thống Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư quốc gia theo Đề án 06”. 

Các nội dung khác tại Văn bản số 216/HĐND-VP ngày 08/8/2022 của 

Thường trực HĐND tỉnh không thay đổi. 

2. UBND tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện theo quy 

định pháp luật./. 
Nơi nhận:                                                               
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- UBND tỉnh; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;                                              
- Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  

- Trang TTĐT HĐND tỉnh; 

- Lưu VT, Phòng Công tác HĐND.                                                              

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Minh Lực 

 

 

         

 

                                                                                     


		tranminhluc@ninhthuan.gov.vn
	2022-09-28T10:04:44+0700


		2022-09-28T10:31:56+0700


		2022-09-28T10:32:10+0700


		hdnd@ninhthuan.gov.vn
	2022-09-28T10:33:08+0700


		hdnd@ninhthuan.gov.vn
	2022-09-28T10:33:26+0700




