
QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2021 từ nguồn huyện cấp hỗ trợ

người lao động không có giao kết HĐ lao động gặpkhó khăn do đại dịch Covid-9

uû ban nh©n d©n x· nam hng

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 Quyết định số 5115/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND huyện Nam Sách 

về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2021 cho xã Nam Hưng;

Căn cứ quyết định số 5914/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện Nam 
Sách về việc trích ngân sách huyện từ nguồn cải cách tiền lương ngân sách huyện tạm cấp 
kinh phí cho xã Nam Hồng, xã Quốc Tuấn, xã Đồng Lạc, xã Nam Hưng để hỗ trợ người 
lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19.

Căn cứ nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1 : Bổ sung dự toán thu, chi từ nguồn huyện cấp, cấp hỗ trợ người lao động 

không có giao kết HĐ lao động gặpkhó khăn do đại dịch Covid-9. 
Với tổng số tiền là : 19.500.000 đồng. 
( Mười chín triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)

                                     (cã dù to¸n thu - chi chi tiÕt kÌm theo)

§iÒu 2. KÕ to¸n ng©n s¸ch x· cã tr¸ch nhiÖm lËp dù to¸n bæ sung tõ nguån huyÖn 
cÊp theo ®óng quy ®Þnh ë ®iÒu 1 vµ ®óng chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh.

§iÒu 3. V¨n phßng Héi ®ång nh©n d©n - Uû ban nh©n d©n x·, Ban tµi chÝnh x· vµ 
c¸c ban, ngµnh, ®oµn thÓ cã tªn ë ®iÒu 1 c¨n cø QuyÕt ®Þnh thi hµnh./.

N¬i nhËn:                                                                                
- Nh ®iÒu 3.

- Lu Vp

chñ tÞch

M¹c V¨n Hïng

uû ban nh©n d©n
x· nam hng

Sè : ........ /Q§-UBND

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

                          Nam Hng, ngµy 31 th¸ng  12  n¨m 2021
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