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QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
V/v trích từ nguồn chương trình du lịch thuộc ngân sách tỉnh năm 2003, để cấp hỗ trợ DNNN Công ty du lịch tỉnh, phục vụ tổ chức quảng bá phát triển các Tuar du lịch mới và tìm kiếm mở rộng thị trường 
du lịch trong và ngoài nước



UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH


- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21/6/1994;
- Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 20/5/1998; Nghị định của Chính phủ số 51/1998/NĐ-CP và Thông tư  của Bộ Tài chính số 103/TT-BTC ngày 18/7/1998 hướng dẫn thực hiện việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước;
- Căn cứ quyết định số 127/QĐ-UB, ngày 20/01/2003 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2002 cho các địa phương, các ngành và các đơn vị;
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty du lịch Quảng Bình, tại công văn số 102/TT-DL, ngày 01/4/2003,

QUYẾT  ĐỊNH


Điều 1: Trích từ nguồn chương trình du lịch thuộc ngân sách tỉnh năm 2003; số tiền: 140.000.000đ (Một trăm bốn mươi triệu đồng chẵn), để cấp hỗ trợ cho Công ty du lịch tỉnh, phục vụ tổ chức quảng bá phát triển các Tuar du lịch mới và tìm kiếm mở rộng thị trường du lịch trong và ngoài nước.
Điều 2: Cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước đúng mục đích và thực hiện chế độ thanh quyết toán tài chính theo Nhà nước quy định hiện hành.
Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc sở Thương mại-Du lịch, Giám đốc Công ty du lịch và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.
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Nơi nhận: 
- TT UBND tỉnh;
- Như điều 3;	(Đã ký)	
- Lưu VT, TM.
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