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QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí kinh phí tổ chức bồi dưỡng cán bộ
quản lý giáo dục và giáo viên triển khai thực hiện Chương trình giáo dục
phổ thông 2018 năm 2021
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Công văn số 191/STC-QLNS ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Sở Tài
chính tỉnh Đồng Tháp về việc thông báo bổ sung có mục tiêu cho ngân sách
huyện, thành phố để Tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên
triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm 2021;
Xét đề nghị tại Tờ trình số 514/TTr-TCKH ngày 28 tháng 7 năm 2021 của
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao bổ sung dự toán kinh phí Tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý
giáo dục và giáo viên triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông
2018 năm 2021, phân bổ cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện với số tiền
845.000.000 đồng (Tám trăm bốn mươi lăm triệu đồng), từ nguồn ngân sách tỉnh
bổ sung có mục tiêu.
Điều 2. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện sử dụng nguồn kinh phí
đúng mục đích, lập hồ sơ, chứng từ thanh toán, quyết toán theo đúng quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện,
Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tháp
Mười, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
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