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NGHỊ QUYẾT 

Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG HÒA 

KHOÁ XX, KỲ HỌP THỨ 6 

                                        

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 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính 

phủ về việc ban hành Quy chế thẩm tra, quyết định kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 03 năm địa 

phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương; phê chuẩn quyết toán ngân 

sách địa phương hàng năm; 

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của HĐND 

huyện Quảng Hòa về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi 

ngân sách địa phương năm 2022; 

Xét Tờ trình số 94 /TTr-UBND ngày 03 tháng 6  năm 2021  của Ủy ban nhân dân 

huyện Quảng Hòa về việc giao bổ sung, điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2022; 

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo 

luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 cho các đơn vị dự toán 

gia hạn, mua sắm các phần mềm phục vụ công tác; kinh phí tinh giản biên chế theo 

Nghị định 108/NĐ-CP; kinh phí sự nghiệp thể thao; kinh phí phòng chống dịch 

Covid-19 và một số nội dung khác. 

Số tiền phân bổ: 36.121.505.671 đồng. 
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(Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ một trăm hai mươi mốt triệu năm trăm linh năm 

nghìn sáu trăm bảy mươi mốt đồng) 

Trong đó phân bổ từ các nguồn sau: 

- Kinh phí đầu năm 2022 chưa phân bổ: 30.519.635.671 đồng. 

- Nguồn chuyển nguồn từ năm 2021 sang năm 2022: 5.601.870.000 đồng 

(Chi tiết như biểu số 01, 02 kèm theo) 

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện triển khai, 

thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân huyện 

theo quy định. 

Điều 3.Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân 

huyện, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết này.  

Nghị Quyết đã được Hội đồng nhân dân huyện Quảng Hòa khóa XX, kỳ họp 

thứ 6 thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 

Nơi nhận:                                                                                            
- TT. HĐND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Văn Thường 
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