
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ THƯ 
 

Số: 152/QĐ-UBND                           
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               Kỳ Thư, ngày 10 tháng 6 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển nguồn 

 cân đối ngân sách cấp trên năm 2022 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ  
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 5/01/2021 của HĐND huyện 

Kỳ Anh khóa XIX, kỳ họp thứ 16 về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 

2021; 

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của UBND huyện 

Kỳ Anh về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022 cho xã Kỳ Thư; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 14/01/2022 của Hội đồng nhân 

dân xã Kỳ Thư về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022. 

Xét đề nghị của Tài chính-Kế toán xã. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1.Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn cân đối ngân sách cấp 

trên năm 2022, với số tiền 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) tại thông báo số 

207/TB-TCKH ngày 06/6/2022 của Phòng TC-KH  huyện Kỳ Anh về việc thông 

báo bổ sung cân đối ngân sách năm 2022; 

         Điều 2. Giao Ban tài chính xã phối hợp các ban ngành liên quan có kế 

hoạch quản lý thực lý tốt công tác thu, chi ngân sách, chi tiêu tiết kiệm, đúng nội 

dung mục đích kế hoạch đề ra. 

   Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Văn phòng HĐND-UBND xã, Ban Tài chính và các ban, ngành liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận:          
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

 

                                                 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
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                 Phan Văn Thiền 
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