
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ TÙNG CHÂU 

–––– 

Số:  158/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––– 

Tùng Châu, ngày  29 tháng 9 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 

–––––––––––– 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ban hành ngày 19/6/2015; 

Căn cứ luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ban hành ngày 

25/6/2015; 

Căn cứ quyết định số 14388/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND 

huyện Đức Thọ về việc giao dự toán thu – chi ngân sách năm 2022 cho UBND 

xã Tùng Châu; 

 Căn cứ thông báo số 156/TB-TC-KH ngày 26/9/2022 của Phòng tài chính 

– Kế hoạch huyện Đức Thọ về việc bổ sung dự toán mục tiêu năm 2022 cho xã 

Tùng Châu; 

Xét đề nghị của Ban Tài chính - Ngân sách xã, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.Bổ sung dự toán chi thường xuyên có mục tiêu năm 2022 cụ thể 

như sau: 

Tổng dự toán bổ sung: 254.747.000(Hai trăm năm mươi tư triệu bảy 

trăm bốn mươi bảy ngànđồng chẵn) Trong đó: 

Chi bằng dự toán NS:  14.900.000đồng 

Chi bằng lệnh chi tiền:  239.847.000 đồng 

 (Có mẫu dự toán chi tiết kèm theo) 

Điều 2.Giao cho Ban Tài chính - Ngân sách chịu trách nhiệm phối hợp 

với KBNN Đức Thọ hoàn thiện các thủ tục liên quan, thực hiện giải ngân 

theođúng luật NSNN; 

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

Văn phòng HĐND-UBND, Ban Tài chính - Ngân sách và các ban ngành, 

đoàn thể liên quan căn cứ quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Đảng uỷ, HĐND (B/c); 

- KBNN, Phòng TCKH huyện (B/c) 

- Như điều 3 (Thực hiện); 

- Lưu: TC-NS. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thơ 
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