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Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao quyền tự chủ tài chính năm 2020
đối với Trung tâm Công báo và Tin học Quảng Ngãi
CHÁNH VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của UBND
tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ
quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp
kinh tế và sự nghiệp khác; Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của
Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo
Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ;
Căn cứ Công văn số 1974/STC-HCSN&DN ngày 24/8/2020 của Sở Tài
chính về việc giao quyền tự chủ về tài chính đối với Trung tâm Công báo và Tin
học Quảng Ngãi trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao quyền tự chủ tài chính năm 2020 đối với Trung tâm Công
báo và Tin học Quảng Ngãi.
Điều 2. Đơn vị được phân loại là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo
một phần chi thường xuyên, tỷ lệ tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2020 là
20%; kinh phí ngân sách nhà nước cấp chi thường xuyên là 1,284 tỷ đồng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ, Giám đốc Trung tâm Công báo
và Tin học, Trưởng các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Sở Tài chính;
- KBNN Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP, QTTV, HCTC, CBTH;
- Lưu: VT.
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