
 

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 11 năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, tiền công lao 

động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2020 và Nghị 

định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, kinh phí tăng 

giường bệnh, tiền lương tăng biên chế năm 2020 cho các đơn vị khối tỉnh  

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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 một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Xét  đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 318/TTr-STC ngày     

20/11/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

vị khối tỉnh, kinh phí chi trả tiền lương tăng biên chế, tiền công lao động hợp 

đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000, Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và kinh phí do tăng giường 

bệnh, với tổng số tiền là 4.589 triệu đồng (Bốn tỷ, năm trăm tám mươi chín triệu 

đồng chẵn), chi tiết theo biểu đính kèm Quyết định này. 

Nguồn bổ sung: từ nguồn chi thường xuyên khác ngân sách tỉnh 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. Tổ chức thực hiện 

 1. Các đơn vị được bổ sung dự toán kinh phí tại Điều 1 có trách nhiệm 

quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả.   

 2. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng 

kinh phí của đơn vị được bổ sung dự toán theo quy định.  
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Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị được bổ sung dự 

toán tại Điều 1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                      
- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;       

- PCVP UBND tỉnh, 

 các phòng CM, Trung tâm THCB;                              

- Lưu: VT, KT (VTD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà  
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