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                       Tân An, ngày 23 tháng 03 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
  Về việc  bổ  sung  kế hoạch đầu tư công năm 2023

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂNAN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ vào thông báo  số 01/NQ-HĐND ngày15  tháng 03 năm 2023 về bổ 

sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023;
Theo đề nghị của công chức Tài chính - Kế toán ngân sách xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 giai đoạn (2021-2026) cho  
công trình : Di chuyển đường điện hạ thế Và xây dựng  hệ thống đường điện chiếu 
sáng  thực hiện dự án cải tạo nâng cấp đường giao thông trục xã năm 2023; 
Tổng số bổ sung  vốn đầu tư công trình là : 3.612.317.000 đồng .
Bằng chữ: (Ba tỷ sáu trăm mười  hai triệu ba trăm mười bẩy ngàn  đồng chẵn )
 Điều 2. Công chức Tài chính - Kế toán ngân sách xã căn cứ dự toán  kinh phí  
đầu tư công được bổ  sung năm  2022  thanh toán cho các công trình  theo đúng quy 
định hiện hành.

 Điều 3. Văn phòng HĐND-UBND  xã, Công chức Tài chính - Kế toán ngân 
sách xã và cán bộ các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.   

Nơi nhận:                                                                       
- Phòng TC-KH huyện;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

 CHỦ TỊCH

   HOÀNG VĂN HÙNG 
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