UBND TỈNH GIA LAI

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

120 /QĐ-SKHĐT

Gia Lai, ngày 15 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Chi bổ sung thu nhập tăng thêm Quý 2 năm 2020
GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy
định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý
hành chính đối với các cơ quan nhà nước;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của
Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 90/2017/TT-BTC ngày
30/8/2017 của Bộ Tài Chính; Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 về
việc quy định chế độ kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua
Kho bạc nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-SKHĐT ngày 04/3/2019 của Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử sụng tài
sản công của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai;
Căn cứ biên bản họp về tình hình thu chi nguồn kinh phí tự chủ được giao
năm 2020, đến ngày 30/6/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư;
Xét đề nghị của Chánh văn phòng Sở,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chi bổ sung thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, người lao động
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai Quý 2 năm 2020 là: 132.000.000đ (Một trăm ba
mươi hai triệu đồng)
Nguồn chi: Từ nguồn kinh phí tự chủ tại đơn vị.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông (bà) Chánh Văn phòng Sở, các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
KT. GIÁM ĐỐC
- - KBNN Gia Lai;
PHÓ GIÁM ĐỐC
- - Ban lãnh đạo Sở;
- - Như Điều 2;
- - Lưu VP, VT.

Đinh Hữu Hòa

