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––––– ––––––––––––––––––––––– 
Số: 914/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày  20 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng bộ phận một cửa hiện đại 

cấp huyện 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 2365/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh về ban 

hành “Đề án thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính; trọng tâm là cải cách 
hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”;

Căn cứ Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 1/4/2020 của UBND tỉnh về điều 
chỉnh, bổ sung Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh về 
ban hành “Đề án thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính; trọng tâm là cải 
cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”.

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 130/TTr-STC ngày 19 
tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trích ngân sách tỉnh số tiền 4.900.000.000 đồng (Bốn tỷ chín trăm 
triệu đồng) từ nguồn chi Quản lý nhà nước (mục chi: Kinh phí thực hiện Đề án thực 
hiện khâu đột phá về Cải cách hành chính; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 2365/QĐ-UBND 
ngày 19/9/2016 và Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh) 
đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2021, cấp hỗ trợ cho các đơn vị để thực hiện  
xây dựng bộ phận một cửa hiện đại cấp huyện, cụ thể:

- UBND huyện Cẩm Khê: 800 triệu đồng;
- UBND huyện Tân Sơn: 1.700 triệu đồng;
- UBND huyện Lâm Thao: 1.700 triệu đồng;
- UBND huyện Thanh Thủy: 700 triệu đồng.



Điều 2. Giao Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh thực hiện các thủ tục: Cấp 
kinh phí, thanh toán và quyết toán theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính, 
Kho bạc nhà nước tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền 
thông; Chủ tịch UBND các huyện: Cẩm Khê, Tân Sơn, Lâm Thao, Thanh Thủy và 
các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.
ơ
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