
ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Số:      /QĐ-UBND Xuân Hà, ngày     tháng 12 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh  

và kế hoạch vận động các loại quỹ năm 2022 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG XUÂN HÀ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 

ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của 

Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính 

sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy đinh chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 

ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và 

một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định giao chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an 

ninh và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022 của UBND quận Thanh 

Khê; 

Theo đề nghị của bộ phận Tài chính-Kế toán và Văn phòng UBND phường 

Xuân Hà. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an 

ninh, kế hoạch vận động các loại quỹ năm 2022 cho các đơn vị, bộ phận chuyên 

môn, Tổ dân phố (có bảng chỉ tiêu cụ thể kèm theo). 

Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an 

ninh và kế hoạch vận động các loại quỹ năm 2022 được giao, các bộ phận, các Tổ 

dân phố tổ chức triển khai thực hiện. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 

Điều 4. Văn phòng UBND phường, bộ phận tài chính, các đơn vị, bộ phận 

liên quan và các Tổ dân phố căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4;   

- UBND quận Thanh Khê;   

- TT Đảng ủy phường;   
- Mặt trận và các hội đoàn thể; 

- Cấp ủy chi bộ;  

- Lưu: VT, VP.          

CHỦ TỊCH 

 

 

 
Nguyễn Minh Tâm 
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