UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số: 482

/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bến Tre, ngày 03 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện các nội dung Thường trực HĐND tỉnh
cho ý kiến đối với các Tờ trình của UBND tỉnh từ sau kỳ họp thứ 16
đến trước kỳ họp thứ 19
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh xin báo cáo kết quả thực hiện các nội dung Thường
trực HĐND tỉnh cho ý kiến đối với các Tờ trình của UBND từ sau kỳ họp thứ 16
đến trước kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh – Khóa IX như sau:
STT

Văn bản trình của
UBND tỉnh

01

Tờ trình số 2141 ngày
04 tháng 5 năm 2020
về việc phân bổ dự
toán kinh phí hỗ trợ
tiền điện cho hộ nghèo
và hộ chính sách xã hội
năm 2020 số tiền là
9.752.160.000đ
Tờ trình số 3431 ngày
10 tháng 7 năm 2020
về việc phương án sử
dụng nguồn kinh phí
năm 2019 còn ở cấp
ngân sách số tiền:
1.480.232.127.245đồng

02

03

Tờ trình số 4409 ngày
28 tháng 8 năm 2020
về việc điều chỉnh dự
toán NSNN năm 2020
của các huyện, thành
phố gồm: điều chỉnh
tăng 264.731.000đồng,
giảm 18.536.595.000.

Ý kiến của Thường Văn bản phê duyệt
trực HĐND tỉnh
thực hiện của UBND
tỉnh
Số 272/HĐND-VP ngày Công
văn
số
29 tháng 5 năm 2020 về 2898/UBND-TCĐT
việc thống nhất phân bổ ngày 11/6/2020 về việc
dự toán kinh phí hỗ trợ phê duyệt kinh phí hỗ
tiền điện cho hộ nghèo và trợ tiền điện cho hộ
hộ chính sách xã hội năm nghèo 9.752.160.000đ
2020 là 9.752.160.000đ
Số 429/HĐND-VP ngày
29 tháng 7 năm 2020
thống nhất phương án sử
dụng nguồn kinh phí năm
2019 còn ở cấp ngân sách
tỉnh với tổng số tiền là
1.480.232.127.245 đồng
Số 564 ngày 02 tháng 10
năm 2020 thống nhất điều
chỉnh dự toán NSNN năm
2020 của các huyện, thành
phố: dự toán điều chỉnh
tăng
264.731.000đồng,
giảm
18.536.595.000
đồng.

Công
văn
số
3918/UBND-TCĐT
ngày 04/8/2020 phê
duyệt phương án sử
dụng nguồn kinh phí
năm 2019 còn ở cấp
ngân sách tỉnh số tiền
là 1.480.232.127.245đ
Quyết
định
số
2583/QĐ-UBND ngày
09/10/2020 về việc
điều chỉnh dự toán
NSNN năm 2020 của
các huyện, thành phố
như sau:điều chỉnh
tăng 264.731.000đồng,

2

04

05

Tờ trình số 4581 ngày
07 tháng 9 năm 2020
về việc xin phê duyệt
điều chỉnh phân bổ dự
toán NSNN năm 2020
để thực hiện nhiệm vụ
khoa học công nghệ
cấp tỉnh với số tiền
2.193.389.000đồng
Tờ trình số 4807 ngày
17 tháng 9 năm 2020
về việc cắt giảm, tiết
kiệm chi thường xuyên
còn lại của năm 2020
số tiền là 39.353 triệu
đồng.

Số 528/HĐND-VP ngày
16 tháng 9 năm 2020 về
việc điều chỉnh phân bổ
dự toán ngân sách năm
2020 để thực hiện nhiệm
vụ khoa học công nghệ
cấp tỉnh với số tiền là
2.193.389.000 đồng.
Số 564 ngày 02 tháng 10
năm 2020 thống nhất theo
đề nghị của UBND tỉnh về
việc cắt giảm, tiết kiệm
chi thường xuyên còn lại
của năm 2020 là 39.353
triệu đồng.

giảm 18.536.595.000.
Quyết định số 2352/
QĐ-UBND
ngày
23/9/2020 về việc điều
chỉnh dự toán chi
NSNN năm 2020 đối
với các đơn vị dự toán
ngân sách số tiền là
2.193.389.000đồng.
Quyết
định
số
2547/QĐ-UBND ngày
07 tháng 10 năm 2020
vể việc cắt giảm và tiết
kiệm chi thường xuyên
còn lại của năm 2020
số tiền là 39.353 triệu
đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh xin báo cáo quý vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại
kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh - Khoá IX theo dõi./.
Nơi nhận:
- Như trên (báo cáo);
- Ban KT-NS HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
- Phòng TCĐT, TH;
- Lưu: VT.
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