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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________________

                Gia Tân, ngày 18 tháng 10 năm 2022
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2022

______________________________________________________________

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ GIA TÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

- Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;     
- Căn cứ Quyết định giao dự toán số: 4499/QĐ - UBND ngày 29/12/2021 

của UBND huyện Gia Lộc. Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2022;
- Căn cứ QĐ số 2509 ngày 12/10/2022 của UBND huyện Gia Lộc: Về việc 

bổ sung kinh phí cho UBND xã thực hiện NQ số 05/2022/NQ-HĐND ngày 
12/7/2022 của HĐND tỉnh Hải Dương để hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho 
chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn xã năm 2022.

- Căn cứ Nghị quyết HĐND xã khóa XXV kỳ họp thứ 03 ngày 15/07/2022. 
Về việc điều chỉnh bổ sung thu, chi ngân sách xã năm 2022;

Theo đề nghị của công chức Văn phòng Uỷ ban nhân dân - Tài chính - kế 
toán xã Gia Tân.

QUYẾT ĐỊNH:

    Điều 1. Quyết định bổ sung dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2022 với số 
tiền là 19.110.000 đồng (Mười chín triệu một trăm mười nghìn đồng).

(Có biểu chi tiết kèm theo)
Điều 2. Việc cấp phát, thanh quyết toán kinh phí phải thực hiện theo đúng 

quy định về quản lý tài chính hiện hành. 
Điều 3. Công chức Văn phòng Uỷ ban nhân dân, Tài chính - kế toán và các 

ngành liên quan căn cứ  Quyết định thi hành./.
               
   Nơi nhận:       
  - Phòng TC-KH huyện Gia Lộc;                                                

- Kho bạc nhà nước Gia Lộc;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Thường trực HĐND xã; 
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH
 

    Phạm Duy Thoại
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