
 ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
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  Số:         /QĐ-UBND                               Bắc Hồng, ngày 18 tháng 01 năm 2022 

         
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phân bổ dự toán ngân sách phường năm 2022 

––––––––––––––––––– 

    

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 
 

Căn cứ luật ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2016 

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 của Luật ngân sách nhà nước; 

Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy 

định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị 

trấn; Căn cứ Thông tư 71/2020/TT-BTC ngày 30/7/2020 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính ngân 

sách Nhà nước 3 năm 2021 - 2023; 

Căn cứ Quyết định số 4753/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thị xã 

về việc giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2022 cho phường Bắc Hồng; 

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân phường khóa X kỳ họp thứ 3 về việc phân bổ dự toán thu - chi ngân sách 

phường năm 2022; 

Xét đề nghị của Kế toán ngân sách phường. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phân bổ dự toán thu - chi ngân sách phường năm 2022 như sau: 

* Tổng thu NSNN trên địa bàn :      11.456.000.000,đ 

* Tổng thu ngân sách phường  :  6.726.515.000,đ 

 Trong đó: 

  1. Các khoản thu 100%   :     150.000.000,đ 

  2. Các khoản điều tiết theo tỷ lệ % :     740.000.000,đ 

  3. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên : 4.527.515.000,đ 

  * Tổng chi ngân sách phường  :  6.726.515.000,đ 

 Trong đó: 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=163/2016/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


  1. Chi đầu tư XDCB   :  1.000.000.000,đ 

  2. Chi thường xuyên   : 5.726.515.000,đ 

(Có bảng phân bổ dự toán thu - chi ngân sách chi tiết kèm theo) 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Văn phòng UBND, kế toán ngân sách và các ban ngành có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận:  

- BTV Đảng ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND; 

- MTTQ và các tổ chức đoàn thể; 

- Cán bộ, công chức phường; 

- Lưu: VP, Kế toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Khanh 
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