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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân bổ nguồn tiết kiệm thêm 3% số chi thường xuyên
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 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh
khóa XII, kỳ họp thứ 15 về phân bổ nguồn tiết kiệm thêm 3% số chi thường
xuyên;
Căn cứ Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc chuyển nguồn kinh phí ngân sách tỉnh năm 2018 sang
năm 2019 (đợt 2);
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1836/STC-NS
ngày 31/7/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân bổ 28.421 triệu đồng từ nguồn tiết kiệm thêm 3% số chi
thường xuyên thực hiện Đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh
còn chưa sử dụng để thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:
1. Tiếp tục thực hiện đào tạo nguồn nhân lực (đối tượng đang học):
5.000 triệu đồng.
2. Bố trí cho Sở Giáo dục và Đào tạo: 23.421 triệu đồng.
a) Thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc
thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 (theo Quyết định số 775/QĐTTg ngày 27/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ) chưa được bố trí năm 2019:
9.300 triệu đồng.
b) Thực hiện Dự án số hóa hồ sơ, tài liệu về Giáo dục tại Sở Giáo dục
và Đào tạo: 4.185 triệu đồng.
c) Dự án Nhà hiệu bộ trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Bình Sơn:
5.000 triệu đồng.
d) Đề án Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông: 4.936 triệu đồng.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Tài chính chịu trách nhiệm giải quyết khoản kinh phí tại Điều 1
Quyết định này theo quy định.
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2. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh
quyết toán kinh phí theo đúng 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, Kế
hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng
Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn và Thủ trưởng các cơ quan có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HDND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(KT,VX), VX,CBTH;
- Lưu: VT, KT việt333
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