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Số:       /HĐND-VP 
V/v thống nhất phân bổ, giao dự 

toán chi ngân sách nhà nước năm 

2022 cho các đơn vị, địa phương 

           Ninh Thuận, ngày      tháng 6  năm 2022 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Tiếp nhận Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 12/6/2022 của UBND tỉnh về 

việc đề nghị phân bổ, giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các đơn 

vị, địa phương; 

Qua xem xét nội dung Báo thẩm tra số 103/BC-HĐND ngày 17/6/2022 của 

Ban Kinh tế - Ngân sách; Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất phân bổ, giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho 

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố với tổng số tiền: 

8.173.632.000 đồng (Tám tỷ, một trăm bảy mươi ba triệu, sáu trăm ba mươi hai 

nghìn đồng) để bổ sung kinh phí huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên lực 

lượng dự bị động viên năm 2022, cụ thể: 

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh:                   2.030.623.000 đồng. 

- UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm:        994.306.000 đồng. 

- UBND huyện Ninh Sơn:                    1.003.015.000 đồng. 

- UBND huyện Bác Ái:                     1.042.247.000 đồng. 

- UBND huyện Ninh Hải:                    794.383.000 đồng. 

- UBND huyện Thuận Bắc:                    711.827.000 đồng. 

- UBND huyện Ninh Phước:                    842.605.000 đồng. 

- UBND huyện Thuận Nam:                    754.626.000 đồng. 

Nguồn kinh phí: nguồn kinh phí bảo đảm huấn luyện dự bị động viên và 

diễn tập khu vực phòng thủ ngân sách tỉnh năm 2022 (nguồn chi quốc phòng) đã 

phân bổ tại Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, số tiền: 7.172.797.000 đồng và nguồn chi thực hiện các nhiệm vụ chi 

khác ngân sách tỉnh năm 2022 chưa phân bổ (nguồn chi quốc phòng) tại Nghị 

quyết số 108/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, số tiền: 

1.000.835.000 đồng. 

2. Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho UBND các 

huyện, thành phố với tổng số tiền 3.100.000.000 đồng (Ba tỷ, một trăm triệu 

đồng) để thực hiện hỗ trợ dự án đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo 

Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của HĐND tỉnh như sau:  

- UBND huyện Ninh Phước: 300.000.000 đồng để thực hiện hỗ trợ Dự án 

Cây trồng mới ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) tại xã An Hải.  
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- UBND huyện Bác Ái: 700.000.000 đồng để thực hiện hỗ trợ Dự án trồng 

dưa lưới ƯDCNC của HTX Nông nghiệp công nghệ cao Nam Miền Trung. 

 - UBND huyện Thuận Nam: 2.100.000.000 đồng.  

+ Dự án trồng bưởi da xanh ƯDCNC tại xã Phước Ninh: 700.000.000 

đồng.  

+ Dự án trồng dưa lưới ƯDCNC tại xã Nhị Hà: 700.000.000 đồng.  

+ Dự án trồng dưa lưới ƯDCNC tại xã Phước Dinh: 700.000.000 đồng.  

Nguồn kinh phí: các nhiệm vụ chi khác ngân sách tỉnh năm 2022 chưa phân 

bổ (chi hoạt động kinh tế). 

3. Đề nghị UBND tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện 

theo quy định pháp luật./. 

 
Nơi nhận:                                                               
- Như trên;                                                                       
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;                                              
- Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  

- Trang TTĐT HĐND tỉnh; 

- Lưu VT, Phòng Công tác HĐND.                                                              

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Minh Lực 
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