
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CẨM LỘC 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cẩm Lộc, ngày    tháng      năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc phân bổ bổ sung dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản 

 ngân sách xã Cẩm Lộc năm 2022 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ  

 

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

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

Căn cứ vào số giao thu, giao chi ngân sách năm 2022 của UBND huyện Cẩm 

Xuyên; 

Căn cứ vào nguồn thu huy động đóng góp nhân dân của UBND xã Cẩm Lộc; 

Xét đề nghị của công chức tài chính- kế toán xã, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân bổ dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách xã Cẩm Lộc 

năm 2022: 394.000.000 đồng, 

Bằng chữ:   Ba trăm chín mươi bốn triệu ngàn đồng. 

(Kèm theo quyết định này là bản phụ lục chi tiết) 

Điều 2. Căn cứ vào điều 1 của văn bản này, các tổ chức, ban ngành chịu trách 

nhiệm thực hiện kế hoạch phân bổ dự toán Đầu tư XDCB ngân sách năm 2022 của 

xã Cẩm Lộc theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng 

dẫn, sử dụng dự toán đúng chế độ, đúng mục đích, tiết kiệm có hiệu quả. 

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

Văn phòng HĐND-UBND xã, Ban tài chính ngân sách xã và ban ngành liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- KBNN Cẩm Xuyên; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- BTCNS xã; 

- Lưu VP, KTNS xã. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Đồng 
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