
ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG VĂN ĐỨC                                    Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

    Số: 567 /QĐ-UBND                                  Văn Đức, ngày 15 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v thu ngân sách và phân bổ chi số tiền kết dư ngân sách phường 

năm 2020 sang năm 2021

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VĂN ĐỨC
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 số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015 QH ngày 25/06/2015;
Căn cứ quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND thành 

phố Chí Linh về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 
sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND phường 
Văn Đức về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách phường năm 2020;

Xét đề nghị của Công chức Tài chính - Kế toán phường;
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Về thu ngân sách và phân bổ chi số tiền kết dư ngân sách phường 
năm 2020 sang năm 2021 như sau: 

Số thu ngân sách phường năm 2020 là: 1.405.932.435 đồng.
Phân bổ chi số tiền kết dư ngân sách phường năm 2020 sang năm 2021 là: 

1.405.932.435 đồng.
Trong đó:
1. Từ nguồn ngân sách cấp trên hỗ trợ: 947.991.153 đồng.
2. Từ nguồn đóng góp của nhân dân XD đường GTNT: 56.560.000 đồng.
3. Từ nguồn tăng thu XDCB: 51.837.619 đồng.
4. Từ nguồn kết dư NS xã Kênh Giang: 349.543.663 đồng.

         Điều 2. Tổ chức thực hiện.
Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch được giao dự toán thu, chi ngân sách phường 

năm 2021 đã được HĐND phường phê duyệt, công chức Tài chính - Kế toán 
bám sát dự toán chi và kiểm soát chặt, chi đúng nguồn, thực hiện đúng chế độ tài 
chính theo quy định hiện hành.

Điều 3. Văn phòng HĐND-UBND, Công chức Tài chính - Kế toán và các 
ban ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.      
Nơi nhận :                                                        CHỦ TỊCH 
-TT Đảng ủy, TTHĐND phường;
-Lãnh đạo UBND phường;
-Như điều 3;
- Lưu văn phòng.
                                                                                            Nguyễn Văn Tuấn



PHỤ LỤC

(Kèm theo QĐ số 567 /QĐ-UBND ngày 15 /11/2021 của UBND phường Văn Đức)

STT Nội dung Số tiền Ghi chú

1 Thu ngân sách cấp trên hỗ trợ từ 
nguồn tiền đất năm trước

624.059.153

2 hu ngân sách cấp trên hỗ trợ từ 
nguồn tiền đất năm 2020

307.320.000

3 Từ nguồn đóng góp của ND để XD 
đường GTNT

56.560.000

4 Tăng thu để chi XDCB 51.837.619

5 Từ nguồn NS cấp trên hỗ trợ (Sân 
thể thao)

11.812.000

6 Từ nguồn NS cấp trên (SN Nông 
nghiệp)

4.800.000

7 Nguồn kết dư NS của UBND xã 
Kênh Giang

349.543.663

Tổng 1.405.932.435
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