
ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VĂN QUAN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 5372/QĐ-UBND                                     Văn Quan, ngày 31 tháng 12 năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 kinh phí 

Bồi thường, hỗ trợ công trình: San ủi mặt bằng + xây dựng 02 phòng học 

Trường Mầm non xã Tràng Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND huyện 

Văn Quan về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; 

 Căn cứ Quyết định số 5356/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện 

Văn Quan về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ công trình: San ủi mặt 

bằng + xây dựng 02 phòng học Trường Mầm non xã Tràng Sơn, huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 125/TTr-

TCKH ngày 31/12/2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 kinh phí bồi 

thường, hỗ trợ công trình: San ủi mặt bằng + xây dựng 02 phòng học Trường Mầm 

non xã Tràng Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn cho đơn vị Trung tâm phát 

triển quỹ đất huyện thực hiện, với tổng số tiền là 240.626.000 đồng (Hai trăm bốn 

mươi triệu sáu trăm hai mươi sáu nghìn đồng)./. 

* Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 

2018. 

Điều 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thực hiện hướng dẫn kiểm tra 

tình hình sử dụng, quyết toán kinh phí của đơn vị theo quy định hiện hành. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài 

chính - Kế hoạch, Tài nguyên Môi trường, Kinh tế&Hạ tầng; Giám đốc Trung tâm 

phát triển quỹ đất, Ban quản lý dự án ĐTXD huyện; Chủ tịch UBND xã Tràng 

Sơn; Giám đốc kho bạc nhà nước huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3 (TH);                                                                                    
- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT.                                                                                                          

 

(Đã ký) 

 

Hoàng Văn Quân 

 


