
 

  

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020  

     

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 
 

 

 

    

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ - HĐND ngày 26/12/2019 của Hội đồng 

Nhân dân Thị xã khoá VI, kỳ họp thứ 9 về việc phân bổ dự toán thu - chi ngân 

sách nhà nước và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của 

UBND thị xã Hồng Lĩnh về việc phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước cho 

các đơn vị thụ hưởng ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2020; 

Xét Tờ trình số 04/TTr- MTTQ ngày 15/6/2020 của Ủy ban mặt trận tổ quốc 

xã và đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã.                               

                                               

QUYẾT ĐỊNH: 
                      

  

Điều 1. Phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho Ủy ban mặt 

trận tổ quốc thị xã thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền và giám sát việc triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, số tiền: 20.000.000 

đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn). 

Nguồn kinh phí thực hiện: Trích từ nguồn dự phòng ngân sách Thị xã bố 

trí dự toán năm 2020. 
 

Điều 2. Giao các đơn vị có nhiệm vụ: 

Phòng Tài chính - KH thị xã phối hợp với Kho bạc nhà nước Hồng Lĩnh 

tổ chức thực hiện quy trình cấp phát kinh phí đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. 

Ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh 

quyết toán nguồn kinh phí đảm bảo đúng các chế độ quản lý tài chính quy định 

hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước. 
 

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, 

Chánh văn phòng HĐND-UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, 

Ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Lĩnh và Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

  N¬i nhËn: 
    - Như Điều 3 (bản giấy); 

    - Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 
 

    - Lưu: VT. 

                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

               KT. CHỦ TỊCH  

              PHÓ CHỦ TỊCH 

              
                                   Lê Văn Bình 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HỒNG LĨNH 

 
 Số: 1088 /QĐ - UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Hồng Lĩnh, ngày 25  tháng 6 năm 2020 
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