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BAO CÁO 

Thirc hin cong khai NSNN 3 tháng du Ham 2020 huyn Hoa Lu' 

Thirc hin Thông tu s 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 cüa B Tâi 
chInh ye vic huóTig dn thirc hin cong khai ngân sách nhà nuó'c dôi vó các cap 
ngân sách, UBND huyn Hoa Lu báo cáo th1rc hin cong khai Ngân sách Nhà 
nuàc NSNN) 3 tháng dâu nàm 2020 nhu sau: 

1. Thu Ngân sách Nhà ntthc 

- Tong ngun thu NSNN trên.dja bàn huyn Hoa Lu thirc hin là 365.060 
triu dông, dt 81,51% dr toánHDND huyn giao, bang 13 1,36% so vi cüng k 
näm 2019. Bao gôm: 

+ Thu nôi dia: 210.216 triêu dng, bng 104,64% di,r toán, bang 189,96% so 
vi ciing 11am 2019; 

+ Thu b sung tü ngân sách cp trên: 98.9 11 triu dng; 

+ Thu chuyn ngun ti'r näm trnó'c chuyn sang: 55.933 triu dông. 

- Thu ngân sách huyn duc hithng theo phân c.p là 145.0 17 triu dông 
bang 99,17% dr toán, bang 181,77% cüng ki nàm 2019. 

2. Chi ngân sách dla phtro'ng 

Tng chi ngân sách huyn là 219.083 triu dng, bang 55,71% dr toán, bng 
172,53% cng ki nàm 2019, bao gôm: 

- Chi can di ngân sách huyn là 195.343 triu dông; 

- Chi tr ngun b sung có mitc tiêu t~ NS cp tinh: 23.740 triu dng. 

Trên dày là Báo cáo thirc hin cong khai NSNN 3 tháng du nàm 2020, 
UBND huyn Hoa Lu trân tr9ng báo cáo.!. 

No'i ,thân: 
- Si Tài chInh Ninh BInh; 
- Lãnh dao  UBND huyn; 
- Trang thông tin din tr huyn; 
- Liju: VT, TCKH. 

U' BAN NHAN DAN 
HUYEN HOA LU' 

S: 43i/BC-UBND 

TM. Uc BAN NHAN DAN 
CHU TCH. 


	Page 1

