
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /UBND-TCKH Đình Lập, ngày      tháng 5 năm 2022 

 

V/v kết quả phân bổ nguồn 

tăng thu, tiết kiệm chi ngân 

sách cấp huyện quản lý năm 

2021 phân bổ cho các công 

trình, dự án đầu tư.  

 

 
 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
 

Thực hiện Công văn số 730/SKHĐT-QLĐTC ngày 26/4/2022 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo kết quả phân bổ nguồn tăng 

thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương năm 2021 để thực hiện đầu tư các công 

trình, dự án; Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo như sau: 

Tổng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách huyện quản lý năm 2021 là 

4.933.026.150 đồng, trong đó: Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp 

huyện quản lý năm 2021 theo phương án phân bổ cho các công trình, dự án 

đầu tư trên địa bàn huyện đã được Thường trực HĐND huyện nhất trí cho phép 

chuyển nguồn sang năm 2022 là: 2.752.000.000 đồng (Hỗ trợ GPMB, đầu tư 

hạ tầng, kỹ thuật san gạt mặt bằng trụ sở làm việc Công an xã Bính Xá, Bắc 

Xa: 700.000.000 đồng; Giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình: 

452.000.000 đồng; hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa khu, thôn: 

1.600.000.000 đồng). 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Lạng Sơn xem xét, tổng hợp./. 
 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - KH; 

- Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 

 

 


		2022-05-13T08:27:21+0700
	Nguyễn Văn Hà




