UY BAN NHAN DAN
HUYIN BA CH

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dic 1p Tir do — Hnh phüc

S: ,21fl- /QD-UBND

Ba Che ngày '19 tháng 9 náin 2019

QUYET IMNH
Ye vic giao bô sung ngân sách näm 2019 cho phông Van hóa và Thông tin
kinh phi to chñ'c ló'p tp huân quãn trj Cong thông tin din tfr thành phãn
và k5 nãng viCt tin bài huyn Ba Ché
Ủy ban Nhân dân huyện Ba
Chẽ
Tỉnh Quảng Ninh
19.09.2019 11:45:22 +07:00

U' BAN NHAN DAN HUYJN BA CHE
Can cr Lut To chirc chInh quyn dja phuong ngày 19 tháng 6 nãrn 2015;
Can ci1r Lut Ngân sách nhà nuó'c ngáy 25/6/20 15;

Can cr Quy& djnh s 5168/QD-UBND ngày 11/12/2018 cüa UBND tinh
Quãng Ninh v vic giao d1r toán thu, chi ngân sách nhà nuc näm 2019;
CAn cr K hoch s 1 23/KH-UBND ngây 20/8/2019 cüa UBND huyn Ba
Ch v vic dào tao, tp hun quãn trt Cng thông tin din ti1r thành phn va k
nAng vi& tin bài huyn Ba Ch nAm 2019;
Xét d ngh cüa Tnthng Phông Tài chInh — K hoch ti Th trInh s '2./TTrTCK}T ngày 13/9/2019 vâ d ngh cüa Trung phông VAn hóa và Thông tin ti vAn
ban s 108/Dtr-VI-ITT ngày 19/8/20 19,
QUYET D!NH:
Diêu 1. Giao bô sung ngân sách nArn 2019 cho phông Van hóa và Thông tin
kinh phi t chirc 1rp tp hun quán tr Cng thông tin din tü thânh phn và k9
nAng vit tin bâi huyn Ba Chê.
S tin: 9.280.000 dEing(ChIn triçu hai train tarn rnutri nghIn dóng chán,)
Ngun kinh phi: Ngun chi khác ngAn sách huyn nAm 2019.
Diu 2. CAn ctr s kinh phi duçc giao, Tru&ng phông VAn hóa và Thông tin
có trách nhim sir drng kinh phi diing imic dich, thçrc hin thanh quyt toán kinh
phi theo ch d tài chinh hin hAnh.
Diu 3. Các ông, bâ: Chánh VAn phông HDND và UBND huyn, Trung
phông Tâi chInh - K hoach, Giárn dc Kho bc Nhà nrc và Tru'ng phông VAn
hóa và Thông tin huyn cAn cir Quyt djnh thi hành./. /
TM. UY BAN NHAN DAN
TVo'i ,zhân:
CHU TICH
- Nhis Diu 3 (T/h);
- CT, các PCT UBND 1iuyn;
- Luu: VT, TCK

PHU BIEU
ao tao,'âp huân quãn tn Cng thông tin diên hr thanh phân
va k5 nàng viêt tin bai huyên Ba Chë nãm 2019
(Kein ioiyêtthnh so

TT

/QD-UBND ngay//5 /9/2019 cua UBND huyên Ba Che)

Ni dung chi
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3 Phô to tài 1iu

6 Lam makét

Ghi chñ

