ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BÌNH THÀNH
Số: 394 /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Thành, ngày 21tháng 6 năm 2019
TỜ TRÌNH

Về việc xin chủ trương bổ sung danh mục công trình thuộc
nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2019 và sử dụng
nguồn tăng thu năm 2018 giao xã quản lý

Căn cứ Quyết định số: 5569/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của
UBND huyện Đức Huệ về việc giao 12 chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội, an ninhquốc phòng và dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2019 cho UBND các
xã, thị trấn;
Căn cứ Nghị quyết số: 58/NQ-HĐND ngày 19 tháng 6 năm 2019 của
HĐND xã Bình Thành về việc bổ sung danh mục công trình bằng nguồn vốn sự
nghiệp kinh tế năm 2019 và nguồn tăng thu hỗ trợ XDCB năm 2018 của xã Bình
Thành,
UBND xã Bình Thành kính trình UBND huyện, phòng Tài chính – Kế
hoạch xem xét cho bổ sung DMCT thuộc nguồn vốn SNKT năm 2019 và sử
dụng nguồn tăng thu năm 2018 giao xã Bình Thành quản lý như sau:
1. Bổ sung DMCT nguồn vốn SNKT năm 2019:
* Tổng vốn SNKT được phân bổ năm 2019: 360 triệu đồng, trong đó có
danh mục công trình Kênh BT1 (Chuyển tiếp năm 2018), vốn kế hoạch 300 triệu
đồng.
- Tổng giá trị quyết toán công trình là 653,526 triệu đồng, trong đó:
+ Vốn năm 2018: 460 triệu đồng.
+ Vốn năm 2019: 193,526 triệu đồng.
- Vốn kế hoạch của danh mục công trình này còn thừa 106,474 triệu
đồng.
* Để quản lý, sử dụng hết vốn kế hoạch năm 2019, UBND xã xin bổ
sung công trình Cổng trụ sở UBND xã Bình Thành, vốn kế hoạch 106,474 triệu
đồng.
2. Sử dụng 50% nguồn tăng thu năm 2018 chi XDCB:
- Tổng số tiền: 37,139 triệu đồng
- Thực hiện DMCT: Cổng trụ sở UBND xã Bình Thành (Hòa vốn SNKT
năm 2019), với số tiền 37,139 triệu đồng.
3. Vậy tổng vốn kế hoạch năm 2019 thực hiện DMCT bổ sung nêu trên
là 143,613 triệu đồng.
Phụ ghi: Công trình đề nghị bổ sung thực hiện lần này là công trình bức
xúc của xã.

UBND xã Bình Thành kính trình UBND huyện, phòng Tài chính – Kế
hoạch huyện quan tâm xem xét để UBND xã tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT.
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