
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 điều chỉnh dự toán chi ngân sách 

nhà nước năm 2022 cho Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch 

           Ninh Thuận, ngày      tháng 12 năm 2022 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Tiếp nhận Tờ trình số 222/TTr-UBND ngày 27/11/2022 của UBND tỉnh về 

việc đề nghị thống nhất điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

Qua xem xét nội dung Báo cáo số 268/BC-HĐND ngày 13/12/2022 của 

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

1. Thống nhất điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho Sở 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định tại phụ lục 6 ban hành kèm theo Nghị quyết 

số 108/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của HĐND tỉnh về phân bổ ngân sách địa 

phương năm 2022 và được điều chỉnh tại Văn bản số 196/HĐND-VP ngày 

15/7/2022 của Thường trực HĐND tỉnh như sau: 

a) Giảm nguồn chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 

(Nguồn Chi quản lý hành chính), số tiền: 656.121.000 đồng (dự toán chi sau khi 

điều chỉnh giảm là 6.301,34 triệu đồng). 

b) Tăng nguồn chi sự nghiệp Thể dục Thể thao, số tiền: 348.800.000 đồng 

(dự toán chi sau khi điều chỉnh tăng là 14.450,49 triệu đồng). 

Tăng chi sự nghiệp văn hóa Thông tin, số tiền: 307.321.000 đồng (dự toán 

chi sau khi điều chỉnh tăng là 22.133,85 triệu đồng). 

2. UBND tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện theo quy 

định pháp luật./. 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Minh Lực 
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