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BÁO CÁO 

Tình hình sử dụng từ nguồn dự phòng 

ngân sách thành phố năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. 
 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố. 
 

Căn cứ Điều 10, Luật ngân sách Nhà nước 2015 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quy chế số 02-QC/TU ngày 30/9/2020 của Thành ủy Đồng Xoài 

về việc Ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và 

Thường trực Thành ủy khoá V, nhiệm kỳ 2020- 2025,  

Trên cơ sở điều hành ngân sách Nhà nước, Uỷ ban nhân dân thành phố 

Đồng Xoài báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tình hình sử dụng từ nguồn chi 

dự phòng ngân sách năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 của ngân sách thành 

phố, cụ thể như sau: 

I. Năm 2021: 

 1. Tổng nguồn:            46.500 triệu đồng 

 - Dự phòng năm 2020 chuyển sang:       0 đồng 

- Dự phòng giao đầu năm:          16.000 triệu đồng 

- Bổ sung nguồn dự phòng trong năm:         14.000 triệu đồng 

- Nguồn thực hiện tiết kiệm theo NQ 58:         16.500 triệu đồng 

2. Tổng chi:                      46.209 triệu đồng 

3. Kết dư:                 291 triệu đồng 

(Chi tiết tại phụ biểu 01, đính kèm) 

II. Năm 2022: 

1. Tổng nguồn:          16.008 triệu đồng 

 - Dự phòng giao đầu năm:         16.008 triệu đồng 

2. Tổng chi đến 15/6/2022:                       835 triệu đồng 

3. Kinh phí còn lại:         15.173 triệu đồng 

(Chi tiết tại phụ biểu 02, đính kèm) 

Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Thành uỷ, Hội đồng nhân dân thành 

phố xem xét, chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận:                                                                        
-TT HĐND-UBND tỉnh;  

-Sở Tài chính; 

-TT Thành ủy; 

-TT HĐND thành phố; 

-CT, các PCT UBND thành phố; 

-Đại biểu HĐND thành phố; 

-Các chủ đầu tư; 

-LĐVP, CV: KT;               

-Lưu: VT. 
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