UY BAN NHAN DAN cQNG HOA XA HOT CHU NGHiA VI1T NAM
HUYN KBANG
Dc Ip — Tw do — Hinh phüc
S: IIY , /QD -UBND

Kbang, ngàyg tháng42. nàm 2019

QUYET DTNH
V/v giao k hoch von ngân sách tinh h trQ Chuong trInh MTQG xây dirng
nông thou mó'i giai dotn 20 18-2020 và nm 2020 xã To Tung
UY BAN NHAN DAN HUYIN KBANG
Can cü Lut To chCrc chInh quyên dja phucing näm 2015;
Can cir Quyët djnh so 557/QD-UBND ngày 10/12/2018 cüa UBND tinh Gia Lai ye
vic phê duyt chü trucrng dâu tu các di,r an nhóm C, quy mô nhó sfr diing nguôn ngân sách
tinh giai don 2018-2020 h trV Chiiong trmnh MTQG xây dirng nông thôn mOi trên dja bàn
tinh;
Can cir Quyt djnh s 765/QD-UBND ngày 13/12/2019 cüa UBND tinh Gia Lai v
vic giao kê hotch vônclâu tLr phát triên nguôn ngân sách nhà ni.thc nàm 2020;
Xét dê nghj cia phông Tài chInh — Kê hoach huyn,
/
QUYET IMNH:
Diu 1. Giao kê hoach vn ngân sách tinh h trç Chuang trInh MTQG xây dirng nông
thôn mói giai doan 20 18-2020 và näm 2020 xã Ta Tung, vó'i tong kinh phi 706,0 triu dông,
Bang chü: (Bay tram lé sáu triu dông chàn).
Diêu 2. Giao tránh nhim UBND xa Ta Tung quán 1 và sü drng kinh phi dung miic
dIch, tiêt kim, có hiu qua, thanh quyêt toán theo chê d quy djnh.
Diêu 3. Chánh Van PhOng HDND và UBND huyn, Truâng phông Tài chinh-Kê
hoach, TruOng phOng Nông nghip và PTNT, Giám doe Kho btc nhà nuâc huyn, Chü tjch
UBND xã Ta Tung và Thñ tru&ng các ca quan lien quan chju trách nhim thi hành Quyt
djnhnày.
Quyet djnh nay có hiu lirc kC hr ngày /
Ncinhân:
-NhuDiêu3;
- TI HU Kbang;
- TI HDND huyn;
- TT UBND huyn;
- Lu'u VT,VP, KT.
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