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Số:         /QĐ-UBND Như Xuân, ngày      tháng 11 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao bổ sung có mục tiêu dự toán ngân sách năm 2022 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƯ XUÂN 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Luật 

sửa đổi một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015 của 

Quốc hội; 

Căn cứ Quyết định số 3832/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc giao danh mục và mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân 

sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-

2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Nghị Quyết số 08-NQ/HU ngày 20/12/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện khóa XXIII về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Quyết định 

số 36/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch 

thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, 

HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 

2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 14/10/2022 của UBND huyện 

Như Xuân về việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ Dự án 6; Bảo tồn, phát huy 

giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển 

du lịch năm 2022 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, 

giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 tại huyện Như Xuân; 

Xét Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 14/11/2022 của UBND xã Bình 

Lương về việc xin hỗ trợ cải tạo nâng cấp nhà văn hóa thôn Làng Mài; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Như Xuân. 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Giao bổ sung có mục tiêu dự toán ngân sách năm 2022 cho 

UBND xã Bình Lương như sau:   

Tổng mức kinh phí đầu tư xây dựng: 254.000.000 đồng 

Trong đó: 

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 163.000.000 đồng 



- Ngân sách xã: 91.000.000 đồng 

Số kinh phí giao bổ sung đợt này: 163.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Một trăm sáu mươi ba triệu đồng chẵn) 

 Nội dung: Cấp kinh phí Cải tạo, sữa chữa nhà văn hóa – khu thể thao 

thôn Làng Mài, xã Bình Lương, huyện Như Xuân. 

Nguồn kinh phí: Theo Thông báo số 5744/STC-QLNSHX ngày 

14/10/2022 của Sở Tài chính Thanh Hóa ( Mã CTMT: 00514). 

Điều 2. Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước huyện 

căn cứ các quy định của Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị sử dụng 

đúng mục đích và quyết toán kinh phí theo đúng Luật ngân sách Nhà nước. 

 Giao UBND xã Bình Lương triển khai thực hiện dự án đầu tư công trình 

theo đúng quy đinh hiện hành, đối với nguồn kinh phí xã đối ứng đề nghị UBND 

xã tổng hợp báo cáo HĐND xã phê duyệt kế hoạch đầu tư công hàng năm theo 

đúng quy định. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

          Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế 

hoạch, Trưởng phòng Dân tộc, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch 

UBND xã Bình Lương, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                            

- Như Điều 3;                                                                                               

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch,các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT,TCKH 3b.                                                                    

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Đồng 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-18T15:59:06+0700
	HÀ NỘI
	Nguyễn Đức Đồng<dongnd.nhuxuan@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-11-18T16:01:26+0700


		2022-11-18T16:01:41+0700


		nhuxuan@thanhhoa.gov.vn
	2022-11-18T16:02:19+0700




