
     ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC                           Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 
          

Số: 2076  /QĐ-UBND                  Hàm Thuận Bắc, ngày   25  tháng  5  năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH   
Về việc thoái thu ngân sách và nộp trả vào tài khoản Quỹ cứu trợ  

của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kinh phí hỗ trợ Tổ giám sát  
Covid-19 cộng đồng (đợt 2) chưa sử dụng hết 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM THUẬN BẮC 

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 22/11/2019; 

Thực hiện Công văn số 1987/MTTQ-BTT ngày 08/4/2022 của Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận, về việc gửi hồ sơ quyết toán chi hỗ 

trợ cho các thành viên Tổ giám sát Covid-19 cộng đồng đợt 2 và hoàn trả kinh phí 

do chưa sử dụng hết. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế  hoạch huyện tại Tờ trình số               

280/TTr-TCKH ngày 24/5/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thoái thu ngân sách huyện năm 2022 với số tiền 146.000.000 đồng 

(Một trăm bốn mươi sáu triệu đồng chẵn) để thực hiện nộp trả vào Quỹ cứu trợ của 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoản kinh phí hỗ trợ Tổ giám sát Covid-19 cộng 

đồng (đợt 2) chưa sử dụng hết. Số tài khoản : 3761.0.9053530.91049, tại Kho bạc 

Nhà nước tỉnh Bình Thuận. 

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện lập 

thủ tục nộp trả số kinh phí trên theo đúng các quy định của Luật Ngân sách Nhà 

nước hiện hành.  

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính–

Kế hoạch huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và Thủ trưởng các cơ quan 

liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 
Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 
- Lưu: VT. 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Nguyễn Văn Bảy 
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