ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TAM PHƯỚC
Số: 31 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tam Phước, ngày 14 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chuyển nguồn kinh phí ngân sách năm 2019 sang năm 2020
để thực hiện tiếp các nhiệm vụ chi
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TAM PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về việc Quy dịnh
chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ công văn số 1539/BTC-KBNN ngày 11/12/2018 của Bộ Tài chính về việc
hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2019 sang năm 2020, lập và gửi báo cáo
quyết toán ngân sách hàng năm;
Xét đề nghị của Công chức Tài chính - Kế toán,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuyển nguồn kinh phí ngân sách năm 2019 sang năm 2020 để thực hiện tiếp
các nhiệm vụ chi với số tiền 748.761.863đồng
Bằng chữ: (Bảy trăm bốn mươi tám triệu, bảy trăm sáu mươi mốt ngàn, tám trăm sáu
mươi ba đồng).
(Chi tiết kèm theo bảng kê chi chuyển nguồn)
Điều 2. 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 2 (thực hiện);
- Phòng TC-KH huyện (báo cáo);
- KBNN Long Điền (báo cáo);
- TTr Đảng ủy-HĐND xã (báo cáo);
- Chủ tịch UBND xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Ủy ban nhân dân xã Tam Phước
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