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Số:       /HĐND-VP 
V/v thống nhất phân bổ dự toán chi 

NSNN năm 2022 cho các cơ quan, 

đơn vị, địa phương 

           Ninh Thuận, ngày      tháng 9 năm 2022 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Tiếp nhận Tờ trình số 159/TTr-UBND ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh về 

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

đơn vị, địa phương; 

Qua xem xét nội dung Báo cáo số 182/BC-HĐND ngày 26/9/2022 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 Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố, số tiền 528.452.500 đ ng  Năm trăm hai mươi 

tám triệu, bốn trăm năm hai ngàn, năm trăm đ ng  đ  mua thiết bị máy tính cho bộ 

phận 1 cửa UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06  Đề án ứng dụng dữ 

liệu về dân cư, định danh,…  và nhiệm vụ cải cách hành chính khác. Cụ th : 

- UBND T   han  ang Tháp Chàm: 114.260.000 đ ng. 

- UBND huyện Thuận B c: 42.847.500 đ ng. 

- UBND huyện Ninh Hải: 64.271.250 đ ng. 

- UBND huyện Ninh Sơn: 57.130.000 đ ng. 

- UBND huyện Thuận Nam: 57.130.000 đ ng. 

- UBND huyện Ninh  hước: 64.271.250 đ ng. 

- UBND huyện Bác  i: 128.542.500 đ ng. 

Ngu n kinh phí: Kinh phí sửa chữa, cải t o, nâng cấp trụ s  làm việc; Mua 

s m trang bị, sửa chữa tài sản của các S , ngành, địa phương trong dự toán ngân 

sách tỉnh năm 2022  Chi ho t động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn th  . 

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

quan, đơn vị với tổng số tiền 897.184.000 đ ng  Tám trăm chín mươi bảy triệu, 

một trăm tám mươi bốn ngàn đ ng  đ  thực hiện nhiệm vụ   hi ti t th o ph      

  nh   m   

3. UBND tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền h n tri n khai thực hiện theo quy 

định pháp luật./. 
Nơi nhận:                                                               
- Thường trực Tỉnh ủy  báo cáo ; 

- UBND tỉnh; 
- Chủ tịch,  hó Chủ tịch HĐND tỉnh;                                              
- Lãnh đ o Ban Kinh tế - Ngân sách; 

- Đ i bi u HĐND tỉnh; 

- S  Tài chính; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  

- Trang TTĐT HĐND tỉnh; 

- Lưu VT,  hòng Công tác HĐND.                                                              

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Minh Lực 
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