
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐOÀN KẾT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 01b/QĐ-UBND Đoàn Kết, ngày  10 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt dự toán thu - chi ngân sách xã năm 2022

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐOÀN KẾT

Căn cứ luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện 

Thanh Miện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân 
sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2022;

Căn cứ vào dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 do UBND xã xây dựng và 
thiết lập trên cơ sở tình hình hoạt động tài chính thực tế của địa phương đã được 
thông qua kỳ họp thứ hai - HĐND xã khoá XXII nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp ngày               
07/01/2022;

Theo đề nghị của Công chức Tài chính - Kế toán.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự toán thu - chi ngân sách xã năm 2022, cụ thể như sau:
Tổng dự toán thu ngân sách xã là: 9.138.391.000đồng
(Chín tỷ một trăm ba mươi tám triệu ba trăm chín mốt nghìn đồng)
Tổng dự toán chi ngân sách xã là: 9.138.391.000đồng
(Chín tỷ một trăm ba mươi tám triệu ba trăm chín mốt nghìn đồng)
Trong đó: + Chi thường xuyên là:         5.025.557.000đồng

       + Dự phòng ngân sách xã:            112.834.000đồng
       + Chi đầu tư XDCB là:         4.000.000.000đồng

        (Có dự toán chi tiết kèm theo)
Điều 2. Văn phòng HĐND & UBND xã, Công chức Tài chính - Kế toán xã 

và các ban ngành đoàn thể thụ hưởng ngân sách xã căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện;
- Kho bạc Nhà nước Huyện;
- TT Đảng uỷ - TT HĐND - UBND xã;
- Lưu:VT, VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Luân
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