
UỶ BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG VĂN ĐỨC

Số: 58 /CV-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Văn Đức, ngày  05 tháng 08 năm 2022

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước Chí Linh

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ số liệu quyết toán thu, chi ngân sách phường năm 2021 đã được 

Phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố thẩm định;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 03/8/2022 của Hội đồng nhân 

dân phường Văn Đức về việc phê chuẩn quyết toán thu-chi ngân sách phường 

năm 2021;

UBND phường Văn Đức thông báo quyết toán thu, chi và số kết dư ngân 

sách phường năm 2021 như sau:

- Thu ngân sách phường năm 2021:              53.031.638.052 đồng

- Chi ngân sách phường năm 2021 :              51.307.106.371 đồng

- Tồn quỹ ngân sách phường năm 2021:          1.724.531.681 đồng

Đề nghị Kho bạc nhà nước Chí Linh chuyển số tồn quỹ ngân sách 

phường  năm 2021 vào thu ngân sách phường năm 2022 theo: C860 – L400 – 

K408 - M4800 - TM4801, số tiền: 1.724.531.681 đồng

(Số tiền bằng chữ: Một tỷ, bẩy trăm hai mươi bốn triệu, năm trăm ba 

mươi mốt nghìn, sáu trăm tám mươi mốt đồng).
Nơi nhận:                                                                                                
- KBNN Chí Linh;
- Lưu: VP.                                                                      

CHỦ TỊCH

                    Dương Văn Chiên
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