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HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN
HUYỆN VỤ BẢN

Số: 92/NQ-HĐND Vụ Bản, ngày 15 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT 
về việc sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm chi ngân sách huyện năm 2021 

để hoàn trả nguồn cải cách tiền lương 
P ' < \

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYÊN ỴỤ BẢN 
KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ BẢỲ

Căn cứ Luật Tố chửc chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đối, bố sung một sổ điều của Luật Tố chức Chính phủ và Luật Tố chức 
chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định sổ 163/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư sổ 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 
quy định chỉ tiết và hướng dẫn thỉ hành một số điều của Nghị định số 
163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thỉ hành một 
số điểu của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Kết luận sổ 1387/KL-STC ngày 23/8/2022 của Sở Tài chính tỉnh Nam 
Định về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng và quyết toán 
ngân sách nhà nước năm 2021 tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định;

Căn cứ Văn bản số 1856/STC-NS ngày 27/10/2022 của Sở Tài chỉnh tỉnh 
Nam Định về việc phúc đáp Văn bản số 813/UBND-TCKH ngày 28/9/2022 của 
UBND huyện Vụ Bản;

Xét Tờ trình sổ 227/TTr-UBND ngày 10 /11/2022 của ủy ban nhân dân 
huyện về việc sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm chỉ ngân sách huyện năm 2021 
đế hoàn trả nguồn cải cách tiền lương; Báo cáo thâm tra của Ban Kỉnh tê - Xã 
hội Hội đồng nhân dân huyện; ỷ kiên thảo luận của đại biêu Hội đông nhãn 
dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm chi ngân sách huyện 
năm 2021 để hoàn trả nguồn cải cách tiền lương, số tiền là: 2.725.512.990 đồng 
(Số tiền bằng chữ: Hai tỷ bấy trăm hai mươi lãm triệu năm trăm mười hai nghìn 
chín trăm chín mươi đồng).

Điều 2. Giao ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết.
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Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các Tố 
đại biếu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát 
việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Vụ Bản khóa XX, kỳ họp 
thứ bảy thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận\
- Thường trực HĐND tỉnh Nam Định;
- UBND tỉnh Nam Định;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cùa huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điệnỊử của huyện;
- Lưu: VT. \Jbịr

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Quyết
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