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UY BAN NHAN DAN
HUY1N CHU' PU'H

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p — Tir do — Hinh phüc

S: 1J /QD-UBND

ChwPzrh, ngaythángS nám 2018

QUYET DNH
V vic phãn b bi sung kinh phi cho Phông Nông nghip & PTNN
huyn d h trçr khäc phiic co'n bäo s 12 nám 2017
UY BAN NHAN DAN HUY1N
Can Cu Lu.t T chüc chInh quyn dja phuong näm 2015;
Can Cu Lut Ngân sách Nhà nrnc s 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
Can cCr Nghi. djnh 163/201 6/ND - CP ngày 21/12/2016 cüa ChInh phü quy
djnh chi tit thi hành mt sé diu cUa Lut NSNN;
Can c1r Nghj quy& s 14/NQ-HDND ngày 26/12/2017 cUa Hi dng nhân
dan huyn v vic thông qua dir toán thu - chi ngân sách näm 2018; Nghj quyêt
s 12/NQ-HDND ngày 26/12/2017 cüa Hi dng nhân dan huyn v vic thông
qua djnh m1rc phân b kinh phi cho các don vj dcc toán näm 2018;
Can cir Quyt djnh séi 1 40/QD—UBND ngày 09/4/2018 cUa 1Jy ban nhân
dan tinh Gia Lai v vic ttm 1rng ngân sách tinh chi h trci kMc phiic can bão s
12 näm 2017;
Xét d nghj cüa Phông Tài chInh - K hoach tai Cong van s: 120/TCK}1NS ngày 11 tháng 05 näm 2018;
QUYET D!NH:
Diêu 1. Phân b b sung kinh phi s tin: 100.000.000 dông (M5t tram
triu dng) cp cho Phông Nông nghip & PTNT huyn d h trçc khc phiic
thit hti do bão s 12 nárn 2017 gay ra.
- Tn nguôn: Tim ung ngãn sách tinh nãm 2018.
Diu 2. Can cü chi tiêu dir toán chi Ngân sách duqc cp nói trên, Phông
Tài chInh - K hotch huyn 1p thu t11c xut Ngân sách huyn theo dung
Chuang, Loai, Khoán gui don vj và Kho bac nhà nuc huyn.
Phông Nông nghip & PTNT huyn nhn kinh phi trén su ding dung miic
dIch và thanh quyt toán theo dung quy djnh cüa Nba nuc.
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Diu 3. Chánh Van phông FIDND&UBND huyn, Truâng Phông Tài
chInh - K hoch huyn, Tri.thng phông Nông nghip & PTNT huyn, Giám dc
Kho bic Nhà nrnc huyn và Thu trithng các co quan, dGn vj có lien quan chju
trách nhim thi hành quy& djnh nay.
Quyt dnh nay có hiu hrc thi hânh k tr ngày k./ft
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Noi nhin:
- Nhix diu 3 (thirrc hién);
- Chü tjch, các PCT HDND-UBND huyn;
- Länh dao Van phông;
- Liru: VT, CVKT
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