
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ VI HƯƠNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/QĐ-UBND            Vi Hương, ngày 03 tháng 01 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và dự toán ngân sách năm 2023 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VI HƯƠNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 Quyết định số 3468/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND huyện 

Bạch Thông về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách năm 2023;  

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của Hội đồng nhân dân 

xã Vi Hương khóa XX - kỳ họp thứ bảy về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo 

đảm quốc phòng, an ninh xã Vi Hương năm 2023; 

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của Hội đồng nhân dân 

xã Vi Hương khóa XX - kỳ họp thứ ba về phân bổ ngân sách xã Vi Hương năm 2023 

; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

năm 2023 cho các đơn vị, đoàn thể xã và 09 thôn như các biểu chi tiết đính kèm 

quyết định này.  

Điều 2. Thủ trưởng đơn vị, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng các đoàn thể, Bí 

thư chi bộ, Trưởng thôn có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế 

hoạch giao. 

Điều 3. Văn phòng - Thống kê UBND, thủ trưởng đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc, trưởng các đoàn thể xã, các Bí thư chi bộ và Trưởng thôn chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận:  
*Gửi bản giấy:                                                                    

- Như điều 3 (T/hiện);                                                                                       
- Lưu VP.  

* Gửi bản điện tử: 

- UBND huyện (b/c); 

- Phòng Tài chính - KH huyện; 
- ĐU, HĐND xã (b/c); 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể (p/hợp); 

- Các cán bộ, công chức xã. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Văn Huân 
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