ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 103/QĐ-UBND

Song An, ngày 25 tháng 6 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
V/v xuất ngân sách phân bổ vốn đầu tư dự án nhóm C, quy mô nhỏ
sử dụng nguồn vốn sử dụng đất thuộc ngân sách xã thực hiện
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SONG AN
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015;
Căn cứ Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc
thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc
gia giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 04/05/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Gia Lai ban hành danh mục loại dự án nhóm C quy mô nhỏ được áp dụng cơ chế đặc thù
trong quản lý đầu tư xây dựng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh
Gia Lai giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 29/12/2018 của Hội đồng nhân dân xã
Song An về việc quyết định kế hoạch đầu tư và phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2019;
Xét đề nghị của Công chức Tài chính – Kế toán xã,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xuất ngân sách số tiền là: 247.635.000 đồng (Hai trăm bốn mươi bảy triệu
sáu trăm ba mươi lăm ngàn đồng).
Nguồn: Thu tiền sử dụng đất.
(chi tiết danh mục theo phụ biểu kèm theo)
Điều 2. Giao công chức Tài chính - Kế toán xã lập thủ tục xuất ngân sách chi theo quy
định hiện hành.
Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê, Tài chính - Kế toán xã và các cơ quan
liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- KBNN TX An khê;
- Lưu: VT.

