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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung kinh phí tổ chức Hội nghị giao ban công tác
quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo Quý II/2019
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
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 Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND
tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân
sách địa phương năm 2019;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1185/SNV-BTG
ngày 21/6/2019 và đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số
1559/STC-HCSN ngày 25/6/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung 75 triệu đồng từ nguồn chi thường xuyên khác của
ngân sách tỉnh năm 2019 cho Sở Nội vụ để tổ chức Hội nghị giao ban công
tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo Quý II/2019.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Tài chính chịu trách nhiệm cấp bổ sung khoản kinh phí nêu trên
cho Sở Nội vụ theo quy định.
2. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán
kinh phí theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính,
Nội vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như Điều 4;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Tôn giáo tỉnh;
- VPUB: PCVP(KT,NC); NC,CBTH;
- Lưu: VT, KT việt280
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