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TỜ TRÌNH 

Đề nghị điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 

 

 Thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 17/01/2022 của Hội đồng 

nhân dân xã khoá XX  kỳ họp thứ III về phân bổ thu - chi tài chính ngân sách năm 

2022. Từ đầu năm UBND xã đã chỉ đạo Ban tài chính tập trung khai thác nguồn 

thu, điều hành chi tài chính ngân sách theo kế hoạch. 

 Trong quá trình thực hiện do có một số chủ trương, chính sách mới và có 

những phát sinh đột xuất như: Bổ sung kinh phí diển tập quan sự, hỗ trợ người lao 

động gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19, hỗ trợ mai táng phí cho các đối tượng 

BTXH và các khoản bổ sung có mục tiêu khác. Vậy UBND xã kính trình Hội đồng 

nhân dân xã xem xét điều chỉnh, bổ sung dự toán thu-chi tài chính ngân sách năm 

2022 với các nội dung cụ thể như sau: 
ĐVT: 1000 đồng 

TT Nội dung điều chỉnh 
Dự toán     

đầu năm 

Điều chỉnh 

bổ sung 

Dự toán 

Cả năm 

I Phần thu tài chính ngân sách 11.895.500 1.349.571 13.245.071 

1 Các khoản thu xã hưởng 100% 430.000 0 430.000 

2 Các khoản xã hưởng theo tỷ lệ % 6.300.821 0 6.300.821 

3 Thu kết dư NS năm trước    

4 Thu bổ sung cân đối ngân sách 5.164.679 1.349.571 6.514.250 

II Phần chi tài chính ngân sách 11.895.500 1.349.571 13.245.071 

1 Chi đầu tư phát triển 5.500.000 0 5.500.000 

2 Chi thường xuyên 6.244.082 1.349.571 7.593.653 

3 Dù phßng 151.418   151.418 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

Uỷ ban nhân dân xã kính trình Hội đồng nhân dân xã xem xét, quyết định. 
 

Nơi nhận: 
     - Thường trực Đảng uỷ; HĐND xã;                                                             

      - Đại biểu HĐND xã khoá XX; 

      - Lưu VT, Ban TC-NS. 
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