
QUYẾT ĐỊNH
V/v Bổ sung dự toán thu, chi Ngân sách xã năm 2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGỌC KỲ

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 số 83/2015/QH 13 được Quốc hội khóa 
13 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2863/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2022 của 
UBND huyện Tứ Kỳ về việc cấp hỗ trợ kinh phí cho UBND các xã để thực hiện 
chế độ đối với cán bộ già yếu nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng năm 2022 
theo quy định tại Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021;

Căn cứ thông báo ý kiến thường trực HĐND xã số 29/TB-HĐND ngày 17 
tháng 8 năm 2022;

Xét đề nghị của công chức Tài chính - Kế toán,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2022 số tiền 

24.552.000 đồng.
(Hai mươi tư triệu, năm trăm năm mươi hai nghìn đồng).

 (Kèm theo phân bổ dự toán chi tiết cho các ngành)
Điều 2. Công chức Tài chính - Kế toán xã có trách nhiệm thực hiện dự toán 

thu, chi ngân sách xã năm 2022 theo quy định về quản lý Tài chính hiện hành.
Điều 3. Văn phòng UBND xã, Kế toán - Tài chính xã và các ban ngành có 

liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Phòng TCKH huyện Tứ Kỳ;
- Kho bạc NN Tứ Kỳ;
-Tài chính - Kế toán;
-Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Thoảng

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ NGỌC KỲ 

 
Số: 108/QĐ- UBND

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

                Ngọc Kỳ, ngày 17 tháng 8 năm 2022
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