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TP. Lạng Sơn, ngày 29 tháng 6 năm 2022 

 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 
 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn 

Khóa XXI, kỳ họp thứ Năm 

                      

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

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân thành phố khóa XXI, kỳ họp thứ tư về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 

2022; Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

thành phố khóa XXI, kỳ họp thứ tư về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn, dự toán thu, chi ngân sách thành phố và phương án phân bổ ngân sách 

thành phố năm 2022; Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2022 thành phố Lạng Sơn. 

 Căn cứ Quyết định số 4899/QĐ-UBND ngày 19/12/2021 của UBND 

thành phố Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;  

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu 

năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 và khả năng cân đối ngân sách, 

để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án sự nghiệp có tính chất đầu tư trên địa 

bàn sử dụng vốn ngân sách thành phố của các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân 

thành phố dự kiến về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân 

sách năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị như sau:  

I. Bổ sung dự toán chi ngân sách thành phố:      

1. Cấp thành phố:   

- Chi đầu tư phát triển:    

- Chi thường xuyên:  

- Dự phòng ngân sách:  

2. Cấp xã: 

- Chi thường xuyên:  

 

9.420,0 triệu đồng 

11.420,0 triệu đồng 

-800,0 triệu đồng 

11.420,0 triệu đồng 

800,0 triệu đồng 

-2.000,0 triệu đồng 

-2.000,0 triệu đồng 
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II. Nguồn ngân sách bổ sung dự toán:      

1. Nguồn sự nghiệp kinh tế khác tại Quyết định số 

4899/QĐ-UBND ngày 19/12/2021 của UBND thành 

phố Lạng Sơn: 

9.420,0 triệu đồng 

9.420,0 triệu đồng 

 

 (Có biểu chi tiết kèm theo) 

 Uỷ ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem 

xét, biểu quyết để triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Thành uỷ (B/c); 

- CT, PCT UBND thành phố; 

- Các Đại biểu HĐND TP Khoá XX; 

- C, PVP HĐND-UBND TP; 

- Phòng TC-KH; 

- Trang thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Hạnh 
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