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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Lạng Sơn, ngày  28  tháng 11 năm 2022 

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn. 

 

 Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố nhận được Tờ trình số 

220/TTr-UBND ngày 09/11/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều 

chỉnh, bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2022 thành phố Lạng 

Sơn. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố có ý kiến như sau: Đồng ý điều 

chỉnh, bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2022 cho các cơ quan, 

đơn vị, cụ thể: 

I. Bổ sung dự toán chi ngân sách thành phố:  6.205 triệu đồng 

1. Cấp thành phố: 3.941,1 triệu đồng 

2. Cấp xã: 2.263,9 triệu đồng 

II. Nguồn ngân sách bổ sung dự toán: 6.205 triệu đồng 

1. Nguồn CCTL năm 2022: 1.696 triệu đồng; 

2. Nguồn chi các nhiệm vụ khác chưa phân bổ tại Quyết định số 4899/QĐ-

UBND ngày 19/12/2021 của UBND thành phố Lạng Sơn: 4.509 triệu đồng. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

III. Điều chỉnh thông tin dự toán ghi thu - ghi chi từ nguồn vốn viện 

trợ năm 2022 

Điều chỉnh thông tin đơn vị nhận viện trợ dự toán toán ghi thu - ghi chi 

nguồn vốn viện trợ năm 2022 lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề đã giao tại 

Quyết định số 4899/QĐ-UBND ngày 19/12/2021 của UBND thành phố Lạng 

Sơn, cụ thể:  

- Đơn vị nhận viện trợ (đã giao): Ban Quản lý dự án ĐTXD;  

- Đơn vị nhận viện trợ (sau điều chỉnh): Phòng Giáo dục và Đào tạo thành 

phố Lạng Sơn.  

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo nội dung đã giao dự toán ghi thu – 

ghi chi vốn viện trợ năm 2022 tại Quyết định số 4899/QĐ-UBND ngày 

19/12/2021 của UBND thành phố Lạng Sơn.  
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 Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm điều chỉnh, bổ sung dự toán 

chi thường xuyên ngân sách năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị thực hiện và chỉ 

đạo đơn vị sử dụng kinh phí đúng mục đích và đảm bảo thực hiện theo đúng quy 

định hiện hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Thành ủy (B/c); 

- TT HĐND thành phố; 

- Ban KTXH - HĐND thành phố; 

- Phòng TC-KH; 

- C, PVP, CVVP; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  

CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng 
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