
ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ BẮC AN

Số:        /CV-UBND
Về việc điều chỉnh dự toán 
chi thường xuyên năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc

      Bắc An, ngày          tháng 11 năm 2021

    

Kính gửi:      - Phòng Tài chính kế hoạch thành phố Chí Linh;
      - Kho bạc nhà nước thành phố Chí Linh.

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ vào phân bổ dự toán thu chi ngân sách xã Bắc An năm 2021 ngày 31 

tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân xã Bắc An;
Ủy ban nhân dân xã Bắc An làm văn bản đề nghị với phòng TC-KH thành 

phố, Kho bạc Nhà Nước Chí Linh một việc như sau:
Do có cán bộ già yếu nghỉ việc từ trần, sự thay đổi về nhân sự lên phát sinh 

chi phí so với dự toán đầu năm đã phân bổ.
Ủy ban nhân dân xã Bắc An làm văn bản kính trình với  phòng Tài chính kế 

hoạch, Kho bạc Nhà Nước Chí Linh cho xã Bắc An được điều chỉnh dự toán chi, 
cụ thể như sau:

Điều chỉnh tăng: 43.000.000 đồng
Điều chỉnh chi tăng hoạt động mặt trận tổ quốc xã: 43.000.000 đồng
Điều chỉnh giảm: 43.000.000 đồng
Điều chỉnh giảm chi hoạt động UBND xã:      30.000.000 đồng
Điểu chỉnh giảm sự nghiệp giáo dục:               10.000.000 đồng
Điều chỉnh giảm chi chính sách và HĐ phục vụ các đối tượng BTXH và các 

đối tượng khác:                                                      3.000.000 đồng 
Kính mong được sự quan tâm giúp đỡ của phòng Tài chính kế hoạch và kho 

bạc Nhà Nước Chí Linh.
UBND xã Bắc An xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Dương Đức Giang
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