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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc hỗ trợ kinh phí cho thôn Pác Chang xây dựng cầu  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LỤC BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 29/12/2021 của HĐND xã Lục 

Bình về việc Phân bổ ngân sách địa phương năm 2022; 

Căn cứ đơn đề nghị của thôn Pác Chang ngày 08/04/2022 về việc đề nghị hỗ 

trợ kinh phí thuê máy xúc thi công công trình cầu thôn Pác Chang; 

Xét đề nghị của Công chức TC-KT xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí thuê máy xúc nắn dòng, đắp và phá bờ vây ngăn 

nước công trình xây dựng cầu thôn Pác Chang. Số tiền hỗ trợ: 8.300.000đ, số 

tiền bằng chữ: Tám triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn 

- Nguồn kinh phí: Chi thường xuyên năm 2022 của UBND xã. 

Điều 2. Giao Công chức ĐC-NN-XD&MT xã; Công chức TC-KT xã phối 

hợp với thôn Pác Chang quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo các quy định hiện hành. 

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

Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã, Công chức ĐC-NN-

XD&MT xã, Công chức TC-KT xã và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Như điều 3;                                                                                                                          
- Thường trực Đảng uỷ xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

Gửi bản giấy: 

- Như điều 3: 

- Lưu: VP UBND xã, Công chức TC-KT xã. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hậu 
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