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QUYẾT ĐỊNH  

 Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi  

ngân sách cấp huyện năm 2022 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN KHÁNH 

 

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 Thông báo số 87/TB-TTHĐ ngày 22/7/2022 của Thường trực Hội 

đồng nhân dân huyện Yên Khánh về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp 

huyện năm 2022. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Quyết định công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp 

huyện năm 2022 như sau: 

1. Điều chỉnh dự toán chi thường xuyên của các đơn vị sự nghiệp giáo dục 

do điều chỉnh chỉ tiêu biên chế theo Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 

của Uỷ ban nhân dân huyện Yên Khánh với số tiền 107.114.000 đồng. 

(có biểu số 01 đính kèm) 

2. Điều chỉnh giảm dự toán chi sự nghiệp đào tạo của Ban Tổ chức Huyện 

uỷ (thuộc đơn vị dự toán Văn phòng Huyện ủy) cho các đơn vị: phòng Nội vụ 

huyện (thuộc đơn vị dự toán Văn phòng HĐND và UBND huyện) và Trung tâm 

chính trị huyện với số tiền 338.000.000 đồng để thực hiện các nhiệm vụ quy định 

tại Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 22/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, cụ thể: 

- Kinh phí lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã huyện Yên Khánh: 

255.000.000 đồng. 

- Kinh phí lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung 

K25B: 83.000.000 đồng. 

 (có biểu số 02 đính kèm) 

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



Điều 3. Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực 

hiện Quyết định này./. 

 
   Nơi nhận:                      
  - UBND tỉnh;                                                                                         

  - Sở Tài chính NB; 

  - Như điều 3;             
  - VP Huyện ủy; 

  - VP HĐND&UBND; 

  - Các phòng, ban thuộc UBND huyện; 

  - Viện Kiểm sát nhân dân; 

  - Tòa án nhân dân; 

  - Cơ quan, đoàn thể huyện;                                                          

  - UBND xã, thị trấn; 

  - Trang thông tin điện tử huyện để đăng tải;  

  - Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

  - Lưu VP.                                                                                    

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Tuyển 
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