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       Sè:  19/Q§-UBND                    Phêng TrÇn Phó, ngµy  10  th¸ng  01 n¨m 2020 
 

QuyÕt ®Þnh 

V/v giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2020 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRẦN PHÚ 

 

C¨n cø  luËt tæ chøc chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ngµy 19 th¸ng 06 n¨m 2015; 

Căn cứ Luật ngân sách năm 2015; 

  Căn cứ Quyết định 2639 ngày 31/12/2019 của UBND thành phố Hà Tĩnh về 

việc giao nhiệm vụ Thu, Chi ngân sách năm 2020 cho UBND phường Trần Phú; 

Căn cứ Nghị quyết số: 38/2020/NQHĐND ngày 10 tháng 01 năm 2020 của 

HĐND phường về việc  giao nhiệm vụ Thu, Chi ngân sách năm 2020; 

XÐt ®Ò nghÞ cña kÕ to¸n ng©n s¸ch UBND Phêng Trần Phú, 
 

QuyÕt ®Þnh: 
 

Điều 1. Giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2020 ở các ngành 

như sau:  

- Chi hoạt động Đảng:    11.000.000đ đồng 

- Chi hoạt động UBND:   40.000.000 đồng 

- Chi hoạt động đoàn thể:   10.000.000 đồng 

     Tổng số tiền tiết kiệm 10%:   61.000.000 đồng 

                             (Sáu mươi mốt  triệu đồng) 

Điều 2. Căn cứ kế hoạch tiết kiệm chi thường xuyên đã giao, UBND yêu cầu 

các ngành, bộ phận thực hiện quản lý chi tiêu tiết kiệm, có hiệu quả nhằm đảm bảo 

hoàn thành các chỉ tiêu thu, đáp ứng được các nhiệm vụ chi ngân sách tại địa phương. 

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Công chức văn hoàng HĐND-UBND, kế toán ngân sách và các ngành, bộ 

phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

 

  Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

-TT Đảng ủy, HĐND phường; 

-Chủ tịch, PCT UBND phường; 

-Lưu: VPUBND; 

TM. ñy ban nh©n d©n 

chñ tÞch 

 

 

 

 
 

Hồ Quốc Tuấn 



 

 


