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  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          
 

                  Hà Tĩnh, ngày       tháng  12  năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 
 

   

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; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 2047/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 2299/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; 

Thực hiện Thông báo Kết luận số 200-TB/TU ngày 07/12/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy; Thông báo kết luận số 204-TB/TU ngày 13/12/2021 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; phân công của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân 

sách năm 2021 và dự kiến phương án phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách 

nhà nước năm 2022 (Có Báo cáo kèm theo). 

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê chuẩn./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Chánh, các PVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu : VT, TH1. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

                                     

 

 

                               

Võ Trọng Hải 
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