
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM 
   

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:       /QĐ-UBND                Thuận Nam, ngày     tháng 10 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các  

cơ quan, đơn vị và UBND các xã để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN NAM  

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

Căn cứ Luật  Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Thông tư số 46/2019/TT-BTC ngày 23/7/2019 của Bộ Tài Chính 

hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh 

mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 và điều 

chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 

44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 

cho các huyện, thành phố; 

Theo Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân 

huyện Thuận Nam về việc giao dự toán thu, chi ngân sách cấp huyện năm 2019 

cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách thuộc huyện; 

Theo Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân 

huyện Thuận Nam về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 

cho các xã thuộc huyện;  

          Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 

195/TTr-PTCKH ngày 07 tháng 10 năm 2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các 

cơ quan, đơn vị và UBND các xã để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo 

Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng 

đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 

20/5/2019 của Chính phủ, với số tiền 1.990.591.598 đồng (Một tỷ, chín trăm 

chín mươi triệu, năm trăm chín mươi mốt ngàn, năm trăm chín mươi tám đồng), 

chi tiết theo danh sách đính kèm. 

 Nguồn kinh phí: Nguồn cải cách tiền lương năm 2019. 

 Điều 2. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã nêu trên có trách nhiệm 

quản lý, sử dụng số kinh phí được giao bảo đảm chi tiêu chặt chẽ, đúng quy 

định; đồng thời tiến hành thanh quyết toán theo quy định Tài chính hiện hành. 
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 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện, Trưởng phòng Tài 

chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, các cơ quan, đơn vị, địa 

phương có tên tại Điều 1 Quyết định này và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

 

Nơi nhận:        
- Như Điều 3; 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

                 CHỦ TỊCH 

 

 
 

Lê Huyền 
 

   

 


		2019-10-08T16:55:53+0700


		2019-10-08T19:37:36+0700


		2019-10-08T19:37:46+0700


		2019-10-08T19:37:57+0700




