
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH PHÚ THỌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––– ––––––––––––––––––––––– 
Số: 845/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày   12  tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh nhiệm vụ bổ sung mục tiêu trong cân đối ngân sách huyện 

Tân Sơn năm 2021.
–––––––––––––––––––

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 106/TTr-STC ngày 06 

tháng 4 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chuyển số tiền 2.400 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ có mục 
tiêu trong cân đối ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện Tân Sơn năm 2021 để thực 
hiện công trình: Kho lưu trữ huyện Tân Sơn (Quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 
10/12/2020 của UBND tỉnh), sang đầu tư công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT 
xã Long Cốc, huyện Tân Sơn, đoạn từ xóm Đải đi xóm Cạn.

Điều 2. Giao Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh thực hiện các thủ tục: Điều 
chỉnh dự toán chi ngân sách; thanh toán và quyết toán theo quy định.

Giao UBND huyện Tân Sơn bố trí vốn cho công trình: Kho lưu trữ huyện Tân 
Sơn khi công trình được triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn và 
đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Quang


