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Yên Châu, ngày 08 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022
cho các cơ quan, đơn vị
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật NSNN năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài
chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số
163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính Phủ;
Căn cứ Quyết định số 2989/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh
Sơn La về việc ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương
năm 2022; Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh Sơn
La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022;
Thực hiện Thông báo số 380-TB/HU ngày 28/10/2022 về việc thông báo
kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về các nội dung UBND huyện trình phục
vụ kỳ họp chuyên đề lần thứ bẩy - HĐND huyện khóa XXI;
Căn cứ Nghị quyết số 161/NQ-HĐND ngày 08/11/2022 của HĐND
huyện về bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 cho các cơ quan đơn vị;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình
số 710/TTr-TCKH ngày 08/11/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung dự toán chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị huyện
Yên Châu thực hiện một số nhiệm vụ trong năm với những nội dung sau:
1. Tổng số tiền: 1.686.762.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm tám
mươi sáu triệu, bẩy trăm sáu mươi hai nghìn đồng).
2. Nguồn kinh phí thực hiện:
- Sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện năm 2022,
số tiền: 444.528.400 đồng.
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- Sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách cấp huyện năm 2022, số
tiền: 100.000.000 đồng.
- Sử dụng nguồn kinh phí từ nguồn tăng thu năm 2021 chuyển sang
năm 2022, số tiền: 372.187.600 đồng.
- Sử dụng nguồn kinh phí kết dư ngân sách huyện, số tiền: 123.386.000
đồng.
- Sử dụng nguồn kinh phí thu hồi về ngân sách huyện của các cơ quan
đơn vị năm 2022, số tiền: 646.660.000 đồng.
(Có 01 phụ lục tổng hợp và các phụ lục chi tiết kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Các cơ quan, đơn vị dự toán huyện: Có trách nhiệm quản lý, sử dụng
nguồn kinh phí có hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích, đúng chế độ chính sách,
tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; đồng thời thanh, quyết toán kinh phí
theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và chế độ kế toán tài chính hiện
hành. Chịu trách nhiệm toàn diện về các kết luận của các cơ quan có thẩm
quyền khi thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan pháp luật của
Nhà nước về việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng: Huyện ủy, HĐND và UBND huyện; Trưởng
các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Lao động, Thương binh và xã hội,
Văn hóa va Thông tin; Giám đốc: Kho bạc Nhà nước, Trung tâm truyền thông
văn hóa, Ban QLDA ĐTXD huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- TT HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Tổ giám sát HĐND huyện;
- Như Điều 3;
- CV Khối KT;
- Lưu: VT, TCKH, Thúy 15b.
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