
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /HĐND-VP 
V/v phân bổ, điều chỉnh dự toán chi 

ngân sách nhà nước năm 2022 cho 

các cơ quan, đơn vị 

           Ninh Thuận, ngày      tháng 7  năm 2022 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Tiếp nhận Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh về 

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

đơn vị và điều chỉnh dự toán chi năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Qua xem xét nội dung Báo cáo số 146/BC-HĐND ngày 15/7/2022 của Ban 

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

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

cơ quan, đơn vị số tiền 401.858.977 đồng (Bốn trăm lẻ một triệu, tám trăm năm 

mươi tám nghìn, chín trăm bảy mươi bảy đồng) để thực hiện nhiệm vụ được giao. 

(Chi tiết theo phụ lục 1 đính kèm). 

2. Thống nhất điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch sang Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể 

thao để thực hiện tổ chức Lễ khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em và phát động 

toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2022. 

(Chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm). 

3. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ nguồn kinh phí bố trí để cải tạo, sửa 

chữa các hạng mục công trình tại Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh (cơ sở 2) nhằm 

đảm bảo việc phân bổ kinh phí không trùng lắp; lý do: Tại Văn bản số 

213/HĐND-VP ngày 13/10/2021, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất phân bổ 

600.000.000 đồng (sáu trăm triệu đồng) từ nguồn kết dư năm 2019 để thực hiện 

nhiệm vụ nêu trên./. 
Nơi nhận:                                                               
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- UBND tỉnh; 
- 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 
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