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HUYỆN YÊN CHÂU 
 

Số: 180/NQ-HĐND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Yên Châu, ngày 29 tháng 12 năm 2022 

       

NGHỊ QUYẾT 

Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 

cho các cơ quan, đơn vị  

 
                

 
 

 

 
 

 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN CHÂU 

KHOÁ XXI, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ CHÍN 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà 

nước; 

Căn cứ Quyết định số 2989/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định về quản lý, điều hành 

ngân sách địa phương năm 2022;  

Xét Tờ trình số 541/TTr-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện; Báo cáo thẩm tra số 163/BC-KTXH ngày 26 tháng 12 

năm 2022 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo 
luận và kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện . 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 cho các cơ quan 

đơn vị, với nội dung sau: 

1. Bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị, 

2.479.902.600 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm bẩy mươi chín triệu, chín trăm 

linh hai nghìn, sáu trăm đồng). 

(Có 01 phụ lục chi tiết kèm theo) 

2. Nguồn kinh phí thực hiện 

- Kinh phí tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện năm 2022, số tiền: 

1.299.902.000 đồng; 

- Kinh phí thu hồi của các cơ quan, đơn vị, số tiền: 1.180.000.600 đồng 

(trong đó: Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND 
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huyện, số tiền: 903.233.000 đồng; Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 

24/10/2022 của UBND huyện, số tiền: 276.767.600 đồng).  

 Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân 

huyện, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu khoá XXI, kỳ 

họp chuyên đề lần thứ chín thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực  

từ ngày thông qua./. 
 

Nơi nhận:                                                                                          
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;  

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  

- Ban Thường vụ huyện ủy; 

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;  

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, thị trấn; 

- Văn phòng: Huyện ủy, HĐND và UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tòng Thế Anh 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC TỔNG HỢP 
Bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị dự toán huyện 

(Kèm Nghị quyết số 180/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 của HĐND huyện Yên Châu) 

ĐVT: Đồng 
  

TỔNG SỐ 2.479.902.600 

I CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ 1.029.781.000 

1 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 59.500.000

Kinh phí thực hiện xúc tiến thương mại

 cho các sản phẩm nông sản địa phương năm 2022 

(lần 3)
          59.500.000 

Nguồn sự nghiệp kinh tế đã thu 

hồi của các cơ quan, đơn vị tại 

Quyết định số 1362/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2022 của UBND huyện

2 Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng      466.081.000 

2.1

Hệ thống cây xanh hai bên bờ kè suối Vạt, đoạn 

từ cầu Chiềng Khoi đến bản Kho Vàng, xã Viêng 

Lán, huyện Yên Châu

        100.000.000 
Thanh toán nợ 

vốn

2.2

Hệ thống điện chiếu sáng hai bên bờ kè suối Vạt, 

đoạn từ cầu Chiềng Khoi đến bản Kho Vàng, xã 

Viêng Lán, huyện Yên Châu

        100.000.000 
Thanh toán nợ 

vốn

2.3

Hỗ trợ xây dựng đường giao thông (theo Nghị 

quyết 77/2018/NQ-HĐND ngày 04/04/2018 của 

HĐND tỉnh)

        266.081.000 
Thanh toán nợ 

vốn

3 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp     504.200.000 

        152.259.000 

Nguồn kinh phí đã thu hồi của 

các cơ quan, đơn vị tại Quyết 

định số 1362/QĐ-UBND ngày 

15/12/2022 của UBND huyện

        351.941.000 
Nguồn kinh phí tiết kiệm chi ngân 

sách cấp huyện năm 2022

II CHI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  1.160.835.000 

1 Trung tâm Truyền thông văn hóa     521.631.000 

1.1
Kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị định số 

76/2019/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2022
        469.361.000 

Nguồn kinh phí tiết kiệm chi ngân 

sách huyện năm 2022 

STT Đơn vị Số tiền Nguồn kinh phí thực hiện Ghi chú

Kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị định số 

76/2019/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2022

Nguồn kinh phí tiết kiệm chi ngân 

sách cấp huyện năm 2022 



1.2
Kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm 70  năm ngày giải 

phóng Yên Châu (đợt 2)
          52.270.000 

Nguồn kinh phí đã thu hồi của 

các cơ quan, đơn vị tại Quyết 

định số 1362/QĐ-UBND ngày 

15/12/2022 của UBND huyện

2 Văn phòng HĐND và UBND huyện     358.756.000 

2.1
Kinh phí chi các nhiệm vụ phát sinh trong năm 

của UBND huyện
        181.655.000 

2.2
Kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm 70  năm ngày giải 

phóng Yên Châu (đợt 2)
        177.101.000 

3 Văn phòng Huyện ủy     280.448.000 

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh của 

Huyện ủy
        280.448.000 

III KINH PHÍ CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI 289.286.600

Phòng Lao động, Thương binh và xã hội 289.286.600

1
Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách 

quý 4 năm 2022
197.206.600       

2 Kinh phí Lễ tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sỹ 65.555.000

3 Kinh phí tham gia diễn đàn trẻ em cấp tỉnh 9.850.000

4
Kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm 70  năm ngày giải 

phóng Yên Châu (đợt 2)
16.675.000         

Nguồn kinh phí chi đảm bảo xã 

hội ngân sách huyện năm 2022, 

số tiền: 4.156.000đ, Nguồn kinh 

phí tiết kiệm chi ngân sách huyện 

năm 2022, số tiền: 12.519.000 đ

Số tiền ghi bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm bẩy mươi chín triệu, chín trăm linh hai  nghìn, sáu trăm đồng./.

Nguồn kinh phí đã thu hồi của 

các cơ quan, đơn vị tại Quyết 

định số 1362/QĐ-UBND ngày 

15/12/2022 của UBND huyện

Nguồn kinh phí chi đảm bảo xã 

hội ngân sách huyện năm 2022 
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