
 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 Số: 92/QĐ-SKH&ĐT Nam Định, ngày 26  tháng 12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng 
dẫn thi hành; 

Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 12/7/2022/QĐ-UBND 
của UBND tỉnh Nam Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của Uỷ Ban nhân 
dân tỉnh Nam Định về quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 24185/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh Nam Định về việc bổ sung kinh phí cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định; 

Căn cứ phương án phân bổ dự toán chi bổ sung ngân sách nhà nước năm 2022 
số 2924/SKH&ĐT-VP ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tỉnh Nam Định; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao dự toán bổ sung chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định (có phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Căn cứ dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2022 được giao, Văn 

phòng và các đơn vị thuộc Sở tổ chức thực hiện theo đúng luật ngân sách nhà 

nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

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

Chánh Văn phòng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Sở Tài chính; 

- KBNN tỉnh; 

- Lưu: VT, VP. 
 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Mai Văn Quyết 

 



 

  UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 
 

                                                                                

PHỤ LỤC SỐ 02 

DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NSNN NĂM 2022 

 (Kèm theo Quyết định số 92QĐ-SKH&ĐT ngày 26/12/2022 

 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định) 
             

Chương: 413 

Mã ĐVQHNS: 1014373 
                                                                                             Đơn vị: đồng 

Nội dung Số tiền 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 376.000.000 

1. Quản lý nhà nước (Loại 340 khoản 341) 

 1.1. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

- Chi phụ cấp làm thêm giờ, chi tiền thưởng; vật tư, 
văn phòng; chi phí thuê mướn, chi mua sắm, sửa 
chữa tài sản, chi nghiệp vụ chuyên môn, chi 
khác…. Phục vụ công tác thanh tra và công tác của 
lực lượng xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế 
hoạch và đầu tư năm 2022 

 

376.000.000 

376.000.000 

 

 

Địa điểm KBNN nơi đơn vị SDNS giao dịch 

 

 

KBNN tỉnh Nam Định 
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