
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN MÔ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /QĐ-UBND                  Yên Mô, ngày       tháng     năm 2022 

  
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công bố công khai  dự toán bổ sung ngân sách năm 2022 

của huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

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 của Luật Ngân sách nhà nước;   

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về 

việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;    

Căn cứ Quyết định  số 941/QĐ-UBND ngày 19/10/2022; Quyết định số 

918/QĐ-UBND ngày 14/10/2022; Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 

11/11/2022; số 1064/QĐ-UBND ngày 23/11; số 1076 ngày 29/11, số 1097 ngày 

7/12, số 1100 ngày 8/12, số 1109 ngày 9/12,Thông báo số 349/TB-STC-QLNS 

ngày 9/11, số 355 ngày 29/11 của Sở Tài chính; 
 

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

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán bổ sung ngân sách Nhà nước 

huyện Yên Mô năm 2022. Gồm: 

 1. Kinh phí thực hiện công trình cấp thiết phục vụ công tác phòng chống 

thiên tai: 7.000.000.000 đồng 

2. Kinh phí thực hiện các chế độ chính sách: 311.899.000 đồng 

3. Kinh phí lớp đối tượng 4: 97.000.000 đồng 

4. Kinh phí lớp trung cấp chính trị K25D: 86.000.000 đồng 

5. Kinh phí thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM: 5.285.000.000 đồng. 



6. Kinh phí hỗ trợ cán bộ xã nghỉ việc theo Nghị quyết số 119/NQ-HĐND: 

57.315.000 đồng. 

7. Hỗ trợ đối tượng theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND: 90.914.000 đồng. 

8. Kinh phí hỗ trợ mai táng phí đối tượng là người tham gia kháng chiến: 

979.600.000 đồng, 

 Hình thức công khai: Trên trang thông tin điện tử huyện Yên Mô. 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐNĐ&UBND, Trưởng phòng Tài chính - Kế 

hoạch, Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Tài chính (để b/c); 

- TTHU, TTHĐND, LĐUBND huyện (để b/c); 

- Trang TTĐT huyện (để công khai); 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN  DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Thái Sơn 
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