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Số: 15 /QĐ-UBND

Tam Phước, ngày 14 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc trích 10% dự phòng, ổn định để chi
tăng thu nhập năm 2019
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TAM PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 4789/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND
huyện Long Điền về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc
phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của UBND xã Tam
Phước về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019;
Xét đề nghị của Công chức Tài chính - Kế toán xã,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Rút 10% dự phòng, ổn định chi tăng thu nhập năm 2019 cho Cán
bộ, Công chức và những Người hoạt động không chuyên trách xã với tổng số
tiền là 147.963.103 đồng.
Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bảy triệu chín trăm sáu mươi ba ngàn
một trăm lẻ ba đồng.
Điều 2. Kinh phí chi tăng thu nhập được trích từ 10% dự phòng năm 2019.
Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê, Công chức Tài chính - Kế toán
xã và Trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này,
kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Phòng TC-KH huyện (thay b/c);
- Kho bạc Nhà nước Long Điền (thay b/c);
- TTr Đảng ủy - HĐND xã (thay b/c);
- CT, PCT. UBND xã;
- Lưu: VT.
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