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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 cho 

 các huyện, thành phố kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách  
 

 

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 25/6/201; 

 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; 

Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ 

quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ, về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ 

Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 

4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;  Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg 

ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số 

đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được 

hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 213/TTr-STC 

ngày 21/8/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

huyện, thành phố kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách với tổng số kinh phí 

là 6.278 triệu đồng (Sáu tỷ, hai trăm bảy mươi tám triệu đồng), chi tiết tại Biểu 

kèm theo Quyết định này 

Nguồn kinh phí: từ nguồn chuyển số dư dự toán ngân sách tỉnh năm 2019 

sang năm 2020 tại Quyết định số 459a/QĐ-UBND ngày 14/03/2020 của UBND 

tỉnh (kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2018, 2019, 2020 Bộ 

Tài chính bổ sung tại Công văn số 13862/BTC-NSNN ngày 15/11/2019). 

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 



 2 

được bổ sung dự toán tại Điều 1 và thủ trưởng các đơn vị có liên quan 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; 

- PVP UBND tỉnh; 

 các Phòng: KGVX, THNC; 

- Lưu: VT, KT(LTH). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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