UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN QUAN
Số: 5326/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Văn Quan, ngày 28 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018
cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 23/12/2017 của UBND huyện
Văn Quan về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;
Xét đề nghị của Phòng Tài chính- KH huyện tại Tờ trình số 123/TTr TCKH ngày 28/12/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 cho các cơ
quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Chi tiết như biểu đính kèm
* Tổng số giao bổ sung dự toán: 2.966.000.000 đồng (Hai tỷ chín trăm sáu
mươi sáu triệu đồng chẵn.).
* Nguồn kinh phí thực hiện:
- Từ nguồn ngân sách tỉnh cấp năm 2018: 223.000.000 đồng
- Từ nguồn kết dư ngân sách năm 2017: 1.304.524.000 đồng
- Từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2018: 1.438.476.000 đồng
Điều 2. Phòng Tài chính – KH huyện có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra,
việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí của các đơn vị được bổ sung dự
toán theo đúng quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài
chính-KH, Nông nghiệp PTNT; Tài nguyên MT; Giám đốc ban quản lý dự án
ĐTXD; Giám đốc kho bạc nhà nước huyện, Chủ tịch UBND xã Văn An chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
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