
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:        /QĐ-UBND             Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao bổ sung dự toán NSNN năm 2020 cho Đoàn Luật sư và Liên 

hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn, kinh phí hỗ trợ hoạt động 

thường xuyên và kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2020  

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 135/TTr-STC 

ngày 15/6/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 cho Đoàn 

Luật sư và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn, kinh phí hỗ trợ 

hoạt động thường xuyên và kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2020, 

với tổng số kinh phí là 289 triệu đồng (Hai trăm tám mươi chín triệu đồng 

chẵn), cụ thể: 

1. Đoàn Luật sư tỉnh: 150 triệu đồng (kinh phí hoạt động thường xuyên: 

116 triệu đồng; kinh phí mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư: 34 triệu đồng). 

2. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh: 139 triệu đồng (Kinh phí 

thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao). 

3. Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí hỗ trợ các Hội tại Quyết định số  

2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Tài chính, Nội vụ, Tư 

pháp, Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng 

đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                     

- Như Điều 2; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh,  

các Phòng: KGVX, NC-TH;                              

- Lưu: VT, KT(LTH). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng 
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