SAO Y; UBND Huyện Ba Chẽ; 08/11/2021

UY BAN NHAN DAN
HUYN BA CHE

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hnh phüc

St: 3 /GM-UBND

Ba Chê, ngày 08 tháng 11 nàm 2021

GIAY MJI
Can cü Giy mi s 1006/GM-UBND ngày 07/11/202 1 cüa UBND tinh.
Thcia 1nh Uy ban nhân dan huyn, Van phông 1-IDNI) và UBND huyn trân
trQng kmnh mài các dai biu tham di,r cuc h9p trirc tuyên cüa Ban can sr dâng
UBND tinh do dng chI Nguyn Tthng Van, Chü tjch UBND huyn chü trI, cii the
nhij sau:
1. Thôi gian: Tü 08h00' ngày 09/11/2021 (Thu Ba).
2. Ija dim: Phông h9p t.ng 3, tri s& HDNI) và UBND huyn.
3. Thành phãn mài:
- D/c Khiu Anh Tü, Phó Chü tjch UBND huyn (kInh m&i dw và chi trI dkm
cáu huyn);
- Lãnh do các cor quan, &m vj d,r h9p theo thành ph.n mi ô t11ng ni dung
lien quan.
4. Ni dung:
(1) Cho kin Th trInh, dr thâo Nghj quy& quy djnh phân cp ngun thu,
nhim vi chi và t' 1 phân tram (%) phân chia các khoãn thu giüa ngân sách các
cap chmnh quyn dja phucmg; djnh mirc phân b d toán chi thung xuyên ngân
sách dja phuong thi k n djnh ngân sách 2022 - 2025 (giao Phông Tâi chInh KHchuán bj).
Thànhphcn dt: Länh dao các cc quan, &rn vj: Phông Tài chinh - Kê hoch,
Kho bac nhà rnthc Ba Ch, Chi cue Thu khu virc Tiên Yen - Bmnh Lieu - Ba Chë,
Ban Kinh tê - Xà hi HDND huyn.
(2) Cho kin Tô trinh, dir thão Nghj quyt v dir toán thu ngân sách nba
nu'o'c, chi ngân sách dja phuang, phuang an phân b d? toán chi ngân sách cap tinh
và cc ch& bin pháp diu hành ngân sách dja phucing näm 2022 ((giao Phdng Tài
chInh -KHchuán bV.
Thànhphdn dc: LAnh do các cci quan, &m vj: Phông Tài chInh - K hoach,
Kho bac nhà nu'c Ba Ch, Chi ciic Thus khu vrc TiCn Yen - BInh LiCu - Ba Chë,
Ban Kinh tC - XA hi I-1FND huyn.
(3) Cho kin Th trnh, dr thâo Nghj quytt thông qua danh mvc dir an
chuytn di miic dIch sr diing dat, thu hôi dat trên da bàn tinh; Nghj quyCt chñ

truong chuyn mic dIch sir ditng rirng sang miic dIch khác trên dja bàn tinh d thic
hin các dir an, cong trInh dqt 6 näm 2021 (giao Phông Tài nguyen — MT chuán
bD.
Thành phdn dt: Lãnh dao các Co quan, don vj: PhOng Tài nguyen — Môi
trtrông, phông Nông nghip và PTNT, Ban Kinh t - Xâ hi HDND huyn.
5. Uy ban nhân dãii huyn giao: Các Ca quan, don vi duçic giao chun bj
nghiên cüu tãi 1iu hçp tü tinh và chuân bj tài 1iu, báo cáo phiic vii cuc h9p./.
Noi nhân:
- CT, các PCi' UBNI) huyn (1)/c);
- Nhu thành phân mà'i;
- VO, VI, CV-NVVP ('I'/h);
- Luu: V'I'.
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