
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ NAM CHÍNH

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

Số:       /QĐ-UBND                   Nam Chính, ngày       tháng 02 năm 2022
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung dự toán Thu - Chi ngân sách xã lần thứ I năm 2022

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ AN BÌNH
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH-13 ngày 25/6/2015 của Quốc 

hội nước Cộng hòa;
Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Sách ngày 

18/02/2022 về việc trích ngân sách huyện từ nguồn dự phòng ngân sách xã, cấp hỗ 
trợ kinh phí cho các xã, thị trấn để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 
19 trên địa bàn;

Xét đề nghị của công chức Tài chính - Kế toán xã.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung dự  toán Thu - Chi ngân sách xã năm 2022 (Lần thứ I) , cụ thể 
như sau:

 1.1 Bổ sung thu ngân sách: số tiền 20.000.000 đ (Bằng chữ: Hai mươi triệu 
đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách xã.

1.2. Bổ sung chi ngân sách: số tiền 20.000.000 đ (Bằng chữ: Hai mươi triệu 
đồng), số tiền được sử dụng để chi công tác phòng chống dịch bệnh covid 19 trên địa 
bàn.

Điều 2. Kế toán - Tài chính xã có trách nhiệm lập dự  toán bổ sung theo đúng 
quy định ở điều 1 và đúng chế độ tài chính hiện hành.

Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê  uỷ ban nhân dân xã, Kế toán - Tài 
chính xã căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:                                                                                                 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện;

. KBNN huyện Nam Sách; 

- Như điều 3;

- Lưu: VP UBND xã.

CHỦ TỊCH

Trần Văn Xuyến
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