DANH MUC NGHI QUYET TRINH KY HOP THI' 11 HOND TINH
KHOA III, NHIEM KY 2016-2021
(Ban hành kern theo Cong van so'JJJ/HDND- VP, ngàyJtháng 7 nárn 2020
cia ThwO'ng trrc HDND tinh)
1.Nghj quyt thông qua k hoch phát triên kinh t - xã hi näm 2021;
2. Nghj quyt v dir toán thu ngân sách nhà nithc trên dja bàn, thu - chi
ngân sách dja phuo'ng và phân bô ngân sách tinh näm 2021;
3. Ngh quyêt thông qua k hoch vn du tu phát trin ngân sách nba
nuOc näm 2021;
4. Nghj quyt v K hoch tài chinh 05 näm giai don 202 1-2025;
5. Nghj quyt v vic phê chun quy& toán ngân sách dja phiiang näm 2019;
6. Nghj quyêt thông qua Quy chê quân 1 kiên true thrçic ltp cho các do
thj và diem dan cu nOng thôn cüa tinh Däk Nông;
7. Nghj quyt Quy djnh phân cp ngun thu, nhim v1i chi giQa các cap
ngân sách tinh giai don 202 1-2025;
8. Nghj quyt quy djnh t' 1 phn tram (%) phân chia các khoán thu phân
chia giia ngân sách các cap tinh Däk Nông giai don 202 1-2025;
9. Nghj quyt ban hành Quy djnh v nguyen tic, tiêu chI Va djnh mi.rc
phân bô dix toán chi thung xuyên ngân sách tinh Dàk Nông nàm 2021;
10. Nghj quy& thông qua Danh mi1c các dr an cn thu hi dtdê phát
triên kinh tê, xã hi vi 1çi ich quôc gia, cong cong trên dja bàn tinh Däk Nông
näm 2021;
11. Nghj quyt quy djnh vic quàn 1, sir ding kinh phi sir nghip tü
nguOn ngân sách nhà nLthc thirc hin hot dng khuyên nông trén dja bàn tinh
Dak Nông ('chuyén tir k5' hQp th 10 sang);
12. Nghj quy& quy dnh nguyen tic, djnh müc, tiêu chI phân bô vn dâu
tix cOng nguôn ngân sách nhà nuOc tinh Däk Nông giai doan 2021- 2025 (chuyên
tir k) hQp thz' 10 sang);
13. Nghj quyt phé duyt chü truang du tu các dir an khâi cong mth näm
2021 ti.ir nguôn ngân sách dja phucing (chuyên tir kj> hQp tht' 10 sang);
14. Nghj quyt quy djnh chInh sách thu hut, dài ng dôi vi bác si, dugc
si di h9c và sau di hçc ye cong tác ti các cci quan, dan vj y té cong 1p tren
dja bàn tinh, giai don 202 1-2025;
15. Nghj quy& quy& dnh giao biên ch cong chrc hithng luang tü ngân
sách nhà nuic cüa các ca quan hành chinh nhà nuc tinh Däk Nông näm 2021;
16. Ngh quyt v vic phé duyt tng s 1isçng ngui lam vic trong các
don vj sr nghip Cong 1p tinh Däk Nông nam 2021.!.

