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QIJYET DJNH 
c giao chi tiêu k hoch phát triên kinh tê - xã hi 
và dir toán ngân sách nhà nuIrc nàm 2022 

UY BAN NHAN DAN TINH LING SO'N 

Can th Lut Ta chi'c chInh quyn ja phwo'ng ngày 19/6/2015; Lut si'a 
d'ói, bó sung n7ç5t so théu cza Lut TO chi,'c chInh phz và Lut TO chi'c chInh 
quyên ã)a phiio'ng ngày 22/]1/2019, 

Can th Quyé't djnh sO' 204 7/Q.D-TTg ngày 03/12/2021 cia Thi, tzthng 
ChInh phi ye viçc giao dc toán ngán sách nhà nzthc náin 2022; 

Can cz' Quye't dnh sO' 2048/QD-TTg ngày 06/12/2021 cza Thz tzthng 
ChInh phi ye vic giao ké hogch d'áu tu' von ngán sách nhà nzthc nàrn 2022, 

Can cii Quyêt thnh sO 2275/QD-BTC ngay 07/12/2021 cua BO tru'ong BO Taz 
chInh ye vic giao dy' toán thu. chi ngdn sách nhà ,zzthc náin 2022 tz'nh Lang Son; 

Can cii cac Nghi quyêt cua IOi fOng nhân dan tznh khoa XVII, icy hop thu' 
bay sO 50/NQ-HDND ngay 09/12/2021 ye muc tlêu, nhzêrn vu kê hoach nàin 
2022, sO 51/NQ-HDNL) ngày 09/1272-Q21 ye dy' tocin thu ngán sách nhà nithc 
trén da bàn, dii toán chi ngán sách a'ja phu'o'ng và phu'cmg an phán bô 
ngân sách da phu'cmg nthn. 2022;: sO 52/NQH.DND ngày 09/12/202 1 ye Kê 
hogch dáu tu' cOng trung han 5 nàm 2021-2025; sO 53/NQ-HDND ngày 
09/12/202 1 ye kê hogch 1áu tu' cOng nàin 2022, 

Theo ct nghi cra Giárn ctO'c S& Ke hoach và Dáu hi', Giáin ctóc S& Tat 
chInh. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Uy ban nhân dan tinh giao các so', ban, ngành, TJy ban nhân dan 
các huyn, thành phO, các doanh nghip, chñ du tu dir an chi tiêu kê hoch phát 
triên kinh tê - xa hi và dir toán ngân sách nlià rnxó'c näm 2022, chi tiêt tai  phii 
1ic kern theo Quyet dnh nay. 

Diêu 2. To chrc thuc hiên: 

1. Can cr chi ti6u k hooch vã dr toán ngân sách nhà nuOc närn 2022 
thwc Uy ban nhân dan tinh giao, Uy ban nhân dan các huyn, thàrth phô trinh 
Hi dOng nhân dan cñng cap quyêt dnh k hoch và dir toán thu ngân sách nhà 
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nuo'c trên dja bàn, d? toán chi ngân sách huyn, thành ph và phuang an phân 
bô ngân sách cho các dan vj tnrc thuc theo quy dinh. 

2. Các sô, ban, ngành, Uy ban nhân dan các huyn, thành phô, các doanh 
nghiêp, chü dâu tr dir  an tiên hành phân bô, giao chi tiêu kê hoch và dir  toán 
ngân sách den các don v trirc thuc de to chirc thirc hin; to chiirc huó'ng dan, 
kiêm tra các dan vi thiic hin theo dung rni1c tiêu, nhim V11 ke hoch và d toán 
ngân sách nJaà nixâc näm 2022. 

3. S K hoach và DAu tu, Sâ Tài chInh theo chüc nang, nhim vi1: 

- Chü dng thông báo, huóng dn các co' quan, dan v trin khai thc hin 
các chi tiêu ké hoach và dir toán ngân sách nhà nithc näm 2022; 

- Chü tn tham mini, trInh Uy ban nhân dan tinh xern xét, quyt dnh di 
vi dir toán chi khác ngân sách, các khoán chi khác chua dugc phân bô dâu näm, 
các nhim vi phát sinh trong näm và dr toán bô sung tü ngân sách Trung i.rang 
cho ngân sách tinh. 

Diu 3. Chánh Van phOng Uy ban nhân dan tinh, ThiX tnr&ng các so', ban, 
ngành, Chü tjch Uy ban nlTiân dan các huyn, thành phô, Giám dôc các doanh 
nghip, các chü dâu Pr dçr an chju trách n1iim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Noi nhân: 
-NhuDiêu3; 
- Van phàng ChInh phü; 
- Bô Kê hoach vâ Dâu Pi, Bô Tài chIrth; 
- BI thu, Phó BI thu Tinh Uy; 
- Thu?mg tric HDND tinh; 
- ChÜ tich, các Phó Chü tich UBND tinh; 
- Các Ban Dãrig Tinhñy; 
- Uy ban MTTQVN tinh, các Doàn the tinh; 
- Van phOng Tinh üy, VP Doàn DBQR 

và HDND tinh, các Ban HDND tinh; 
- C, PVP UBND tirth, 

các phOng CM, TH-CB; 
- Luii: VT, TH (DTK). 



BIEU 2 

KE HOACH MU Ti! CONG NAM 2022 VON NGAN SACH IflA PHUONG 

CHU Mu TU: SO TA! CHINE 

ni theo Quylt djnh sJ 2399/QD-UBND ngay 10 tháng 12 näm 2021 cüa UBND tink) 

Don vi: Triéu dong 

TI' Danh muc dr An 

liZ 

Dia 
KC 

Qu yet dinh du tix DA phan be KC hoach dAu tu nlm 2021 KC hoach deu tu nAm 2022 

Ohi chi Si quyAt dnh ngAy, 
nlm ban 

hAnh 

Teng muc du tu 
Teng s6 (tAt 

cA cAc 
' iÔii) 

Trong dO: NSDP 
Teng sA (tAt 
cA cAc nguen 

v6n) 

Trong dO: NSDP 

Teng s6 (tAt 
Ca CA( flUOfl 

yen) 

Trong dO: 
NSDP Teng s6 

Thu hei cAc 
khoãn yen 
Crng truOc 

Tong sO 
Thu hÔi CAC 
khoAn von 
Crng truOc 

Thanh toAn 
CB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

TONG SO 409.554 409.554 122.190 122.190 - 71.980 71.980 - - 

A 
VON CAN oOi NSDP then titi clii, 
djnh mu 

140.412 140.412 80.800 80.800 - 41.450 41.450 - - 

XVII TrA n góc, Hi vay 80.612 80.612 56.700 56.700 - 5.750 5.750 - - STC 

XVIII Bi chi NSDP 59.800 59.800 24.100 24.100 - 35.700 35.700 - - STC 

B VON THU TLTJSUDUNG DAT 269.142 269.142 41.390 41.390 - 30.530 30.530 - - 

XV Qu phát triOri (Lit 269.142 269.142 41.390 41.390 - 30.530 30.530 - - STC 
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