
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ YÊN PHÚ 

 

Số:  59/QĐ-UBND  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Yên Phú, ngày 27 tháng 12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v: Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách xã Yên Phú năm 2023 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN PHÚ  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 9909/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND huyện Ý 

Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; 

Căn cứ Nghị quyết số 32 /NQ-HĐND ngày 27/12/2022 của Hội đồng nhân 

dân xã Yên Phú khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ 7 về Kết quả thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  năm 2022 và phương hướng  phát triển kinh tế 

- xã hội nhiệm vụ năm 2023; 

Căn cứ Nghị quyết số 29 /NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân xã Yên Phú khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ  7 về việc phê duyệt dự 

toán thu, chi ngân sách xã Yên Phú năm 2023; 

Xét đề nghị của bộ phận tài chính xã Yên Phú, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quyết định dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách xã Yên Phú năm 

2023 như sau:  

1. Tổng thu ngân sách nhà nước 5.660 triệu đồng 

a) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã 892 triệu đồng 

b) Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4.700 triệu đồng 

2. Tổng thu ngân sách xã 5.660 triệu đồng 

a) Các khoản thu trong cân đối chi thường xuyên 392 triệu đồng, Gồm: 

-  Phí và lệ phí tại xã 25 triệu đồng 

-  Thu hoa lợi công sản 140 triệu đồng 

-  Thu khác  80 triệu đồng 

-  Thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp 15 triệu đồng 

-  Lệ phí trước bạ nhà đất 5,8 triệu đồng 

-  Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 16,2 triệu đồng 

-  Thuế thu nhập cá nhân từ sản xuất kinh doanh  110 triệu đồng 

b) Thu tiền sử dụng đất 500 triệu đồng 

c) Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4.700 triệu đồng 

- Bổ sung cân đối ngân sách 4.700 triệu đồng 

- Bổ sung có mục tiêu  0 đồng 

3. Dự toán chi ngân sách xã 5.660 triệu đồng 

a) Chi đầu tư                    500 triệu đồng  

b) Chi thường xuyên 4.980 triệu đồng  

- Chi sự nghiệp xã hội 387 triệu đồng 

- Chi sự nghiệp giáo dục 72 triệu đồng 



- Chi sự nghiệp đào tạo 20 triệu đồng 

- Chi sự nghiệp y tế, dân số 33 triệu đồng 

- Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin 67 triệu đồng 

- Chi sự nghiệp thể dục, thể thao 11 triệu đồng 

- Chi sự nghiệp phát thanh 15 triệu đồng 

- Chi sự nghiệp môi trường 72 triệu đồng 

- Chi sự nghiệp kinh tế 185 triệu đồng 

Gồm: + Sự nghiệp thủy lợi 125 triệu đồng 

+ Sự nghiệp giao thông 60 triệu đồng 

-   Chi quản lý hành chính 3.244 triệu đồng 

Gồm: Lương và phụ cấp, BHXH 3.390 triệu đồng 

           + Chi Quản lý Nhà nước 59 triệu đồng 

          + Đảng Cộng sản Việt Nam 15 triệu đồng 

          + Mặt trận Tổ Quốc 10 triệu đồng 

+ Đoàn thanh niên 20 triệu đồng 

+ Hội Phụ nữ 10 triệu đồng 

+ Hội Cựu chiến binh 10  triệu đồng 

+ Hội Nông dân 20 triệu đồng 

+ Các tổ chức xã hội khác 5 triệu đồng 

-   Chi dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội 574 triệu đồng 

- Chi khác 5 triệu đồng 

c) Dự phòng ngân sách 112 triệu đồng  

 (Có các biểu chi tiết theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016  

của Bộ Tài chính đính kèm Quyết định này) 

Điều 2. Các ban ngành đoàn thể căn cứ vào phân bổ dự toán thực hiện chi 

đúng pháp lệnh kế toán thống kê, tiết kiệm 10% chi thường xuyên làm nguồn tăng 

lương và cùng phối hợp với các bộ phận chức năng đảm bảo đúng mục tiêu kế 

hoạch đề ra. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Văn phòng HĐND - UBND, bộ phận tài chính xã Yên Phú, Chi cục 

thuế khu vực Ý Yên-Vụ Bản, Kho bạc Nhà nước huyện Ý Yên và các ban ngành 

đoàn thể chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.               

Nơi nhận: 
- Phòng Tài chính huyện; 

- Đảng ủy xã; 

- HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã 

- Như điều 4 

- Lưu VP, TC... 

 

 


