
UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN NAM SÁCH

Số:         /QĐ-UBND

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

                     Nam Sách, ngày 29 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ sung dự toán thu - chi ngân sách quý III ( lần 12) năm 2022

-----------------

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN NAM SÁCH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 5915/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện Nam 
Sách “ Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2022”;

Căn cứ Quyết định số 2763/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Sách ngày 
28/09/2022 “V/v trích ngân sách huyện từ nguồn tỉnh cấp bổ sung, cấp cho các xã, thị 
trấn để hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, đội phó đội 
dân phòng tại các thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện năm 2022”;

Xét đề nghị của Cán bộ Tài chính thị trấn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung dự toán thu-chi ngân sách thị trấn quý III năm 2022, số tiền 
57.330.000đ (Năm mươi bảy triệu, ba trăm, ba mươi nghìn đồng chẵn)

 ( có dự toán thu - chi  tiết kèm theo)

Điều 2. Ban tài chính thị trấn 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. Văn phòng Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân thị trấn, Ban tài chính 
thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể có tên ở điều 2 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:                                                  
- Như điều 3.
- Lưu VP.

TM. UBND THỊ TRẤN NAM SÁCH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Hùng 
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