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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân bổ bổ sung kinh phí tăng biên chế năm 2018
GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 07/04/2008 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Gia Lai về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thông tin và
Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh, bổ sung kinh phí cho các Sở, ngành, đơn vị dự
toán do tăng, giảm biên chế và các chế độ chính sách năm 2018;
Căn cứ Công văn số 2881/STC-HCSN ngày 28/12/2018 của Sở Tài chính tỉnh
Gia Lai về việc thông báo phân bổ bổ sung kinh phí tăng biên chế năm 2018;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 – Kinh phí tăng
biên chế năm 2018 cho Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai, cụ
thể như sau:
Tổng kinh phí được phân bổ:
159.999.000 đồng
Văn phòng Sở: 159.999.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Một trăm năm mươi
chín triệu, chín trăm chín mươi chín ngàn đồng.)
Loại: 340 – Khoản: 341
Nguồn kinh phí: Quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể.
Điều 2. Căn cứ dự toán bổ sung chi năm 2018 được giao, Thủ trưởng các đơn
vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn
bản hướng dẫn thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị, cá
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
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