
héi ®ång nh©n d©n
x· ĐẠI SƠN

Sè:           /TB - H§ND

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

              §¹i Sơn, ngµy         th¸ng 08  n¨m 2022

Th«ng b¸o ý kiÕn cña thêng trùc H§ND x· 
VÒ viÖc bæ sung dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch x· n¨m 2022

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;

C¨n cø LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc số 83/2015 ngµy 25 th¸ng 6 n¨m 2015;
Căn cứ Nghị định 163/2016 ngày 21/12/2016 về quy định chi tiết một số điều 

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

thực hiện dự toán ngân sách năm 2022;
 C¨n cø số liệu chuyển nguồn theo QĐ số 37/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của 
UBND xã Đại Sơn. ( Trong đó có nguồn cải cách tiền lương năm 2021 chuyển sang 
năm 2022 là : 438.535.254 đồng )

C¨n cø ®Ò nghÞ cña ñy ban nh©n d©n x· §¹i Sơn vÒ viÖc bổ sung  ng©n s¸ch x·, 
Thêng trùc Héi ®ång nh©n d©n x· §¹i Sơn ®· tiÕn hµnh häp thèng nhÊt phª chuÈn bæ 
sung dù to¸n t¨ng thu, chi ng©n s¸ch x· n¨m 2022. Cô thÓ nh sau:

 T¨ng thu bæ sung ng©n s¸ch x· n¨m 2022 lµ:  90.840.000     ®ång.

 Chi bæ sung ng©n s¸ch x· n¨m 2022 lµ:    90.840.000  ®ång.

B»ng ch÷:   ( Chín mươi triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn./.)

(Cã dù to¸n chi tiÕt kÌm theo)

Thêng trùc Héi ®ång nh©n d©n x· §¹i Sơn giao cho UBND x· lËp kÕ ho¹ch bæ 

sung vµo dù to¸n n¨m 2022 ®¶m b¶o ®óng LuËt ng©n s¸ch nhµ níc.

N¬i nhËn:
- Kho b¹c NN huyÖn Tø Kú;
- Phßng TC- KH huyÖn Tø Kú;
- TT H§ND x·;
- Lu: VP.

tm. héi ®ång nh©n d©n x·

Chñ tÞch 

Nguyễn Văn Quang
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