
ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ ĐẠI SƠN

Số:      /QĐ-UBND

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

                    
        Đại Sơn, ngày      tháng 05  năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ sung dự toán ngân sách xã năm 2023

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI SƠN

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

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015 ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ nghị định 163/2016 ngày 21/12/2016 về quy điịnh chi tiết một số điều 

của Luật ngân sách nhà nước;
Căn cứ thông tư 109/2020 của Bộ Tài chính ngày 25/12/2020 về việc tổ chức 

thực hiện dự toán ngân sách;
Căn cứ quyết định số: 1338/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của UBND huyện Tứ 

Kỳ về việc bổ sung kinh phí hỗ trợ thực hiện công tác giải toả hành lang an toàn giao 
thông  đường bộ trên các tuyến đường huyện năm 2023;

Xét đề nghị của kế toán ngân sách xã Đại Sơn; 

QUYẾT ĐỊNH :

 Điều1. Bổ sung dự toán chi ngân sách xã năm 2023 cụ thể như sau :
+ Bổ sung thu ngân sách  : 4.500.000  đồng
+ Bổ sung chi ngân sách : 4.500.000  đồng
Điều 2.  Cán bộ tài chính, kế toán ngân sách xã có trách nhiệm bổ sung, tổ chức 

thực hiện dự toán  ngân sách xã năm 2023 đạt kết quả cao .

Điều 3. Các ông ( bà) cán bộ VP HĐND & UBND, cán bộ Tài chính - kế toán xã và 
các ban nghành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:
- Kho bạc NN huyện;
- Phòng TCKH huyện;
- Như điều 3 ;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

   Nguyễn Văn Tiệp
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