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QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
V/v trích tiết kiệm 2% kinh phí chi thường xuyên hành chính
 của các cơ quan quản lý HCSN, để hỗ trợ một phần việc xây dựng 
nhà ở cho các hộ nghèo.



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 2003 cho các địa phương, các ngành, các đơn vị và thông báo số 265/TB-UB ngày 10/3/2003 của UBND tỉnh về nội dung phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 2/2003;
- Xét đề nghị của Giám đốc sở Tài chính - Vật giá, tại văn bản số 373/TC-NS, ngày 31/3/2003,

QUYẾT  ĐỊNH


Điều 1: Đồng ý trích tiết kiệm 2% (hai phần trăm) kinh phí chi thường xuyên hành chính (trừ lương và các khoản có tính chất lương) của các cơ quan đơn vị quản lý HCSN, với số tiền 1.279.300.000 đồng (một tỷ hai trăm bảy mươi chín triệu, ba trăm ngàn đồng chẵn), để thực hiện chủ trương của tỉnh bổ sung quĩ người nghèo nhằm hỗ trợ một phần xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo (có danh sách chi tiết kèm theo).
Điều 2: Giao trách nhiệm cho sở Tài chính - Vật giá có văn bản hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện cụ thể.
Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Bình, Giám đốc sở Lao động - TBXH 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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