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SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 220 /QĐ-SKHĐT

Gia Lai, ngày 25 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh giảm kinh phí năm 2019

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Căn cứ Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh về
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia
Lai;
Căn cứ Thông tư số 119/2018//TT-BTC ngày 05/12/2018 của Bộ Tài chính
quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;
Căn cứ văn bản số 3137/STC-HCSN ngày 16/12/2019 của Sở Tài chính về
việc điều chỉnh giảm kinh phí năm 2019 do khắc phục Kiểm toán ngân sách địa
phương năm 2018;
Theo đề nghị của Chánh văn phòng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giảm kinh phí năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư số tiền
50.000.000đồng (số tiền bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn) do giao vượt dự toán
chi thường xuyên theo định mức tự chủ giai đoạn 2017 – 2019 đã được cấp có thẩm
quyền phê duyệt chi tiết như sau:
Trung tâm xúc tiến đầu tư : 50.000.000đ
Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách điều chỉnh giảm năm 2017, Thủ trưởng
đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng
dẫn thực hiện.
Điều 3. Chánh văn phòng; Thủ trưởng đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi
hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 4

GIÁM ĐỐC

- Sở Tài chính;
- KBNN tỉnh;
- Đơn vị sử dụng ngân sách;
- KBNN nơi giao dịch của
các đơn vị trực thuộc
- Lưu VP,VP.

Hồ Phước Thành

Hồ Phước
Thành
25.12.2019
14:23:01
+07:00

