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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kông Chro, ngày 28 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
V/v phê chuẩn phân bổ dự toán thu, chi ngân sách thị trấn năm 2022
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN KÔNG CHRO
KHÓA VII- KỲ HỌP THỨ TƯ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương năm 2019;
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ ban
hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ngày 10/10/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chi và định mức phân bổ dự toán
ngân sách nhà nước năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND huyện
Kông Chro về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 cho các xã, thị trấn.
Xét Tờ trình số: 2536/TTr-UBND ngày 21/12/2021 của Uỷ ban nhân dân
thị trấn về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách thị trấn năm 2022; báo cáo thẩm
tra số 21/BC-BKTXH ngày 22/12/2021 của Ban kinh tế - xã hội HĐND thị trấn và
ý kiến thảo luận của đại biểu tại kỳ họp thứ Tư - Hội đồng nhân dân thị trấn khóa
VII.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua phân bổ dự toán thu, chi ngân sách thị trấn năm 2022 với
các nội dung sau:
* Tổng dự toán thu ngân sách thị trấn: 4.204.951.000 đồng, gồm:
- Thu ngân sách thị trấn hưởng theo phân cấp 1.614.000.000 đồng.
- Thu bổ sung cân đối là là 2.590.951.000 đồng.
* Tổng dự toán chi ngân sách thị trấn 4.204.951.000 đồng, gồm:
1. Chi thường xuyên là 4.004.292.000 đồng
2. Dự phòng ngân sách là 84.099.000 đồng.
3. Tiết kiệm 10% là 91.103.000 đồng.

4. Chi trung tâm học tập cộng đồng : 25.457.000 đồng
Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân thị trấn triển khai tổ chức thực hiện các chỉ
tiêu, nhiệm vụ thu, chi ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra theo quy
định của pháp Luật.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thị trấn, khoá VII, Kỳ họp thứ
Tư thông qua ngày 28/12/2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.
Nơi nhận :
- TT. HĐND huyện;
- UBND huyên;
- Phòng Tư pháp huyện;
- Lãnh đạo Đảng ủy;
- UBND thị trấn;
- UBMTTQ thị trấn;
- Các ban ngành đoàn thể thị trấn;
- Đại biểu HĐND thị trấn;
- Tổ đại biểu HĐND huyện;
- Lưu VT.
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