
Mẫu B 

UBND TỈNH NINH THUẬN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:           /QĐ-VPUB Ninh Thuận, ngày          tháng 12  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phân bổ dự toán bổ sung chi ngân sách nhà nước năm 2021  

để hỗ trợ đối với cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

Căn cứ Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 12/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho 

các cơ quan, đơn vị; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính – Quản Trị Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân bổ dự toán bổ sung chi ngân sách nhà nước năm 2021 đã được 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để thực 

hiện hỗ trợ đối với cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, số tiền: 

81.490.000 đồng (Tám mươi mốt triệu, bốn trăm chín mươi ngàn đồng) (chi tiết theo 

phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Căn cứ dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2021 được giao, đơn vị có 

trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn 

bản hướng dẫn có liên quan thực hiện. 

Điều 3. Trưởng phòng Hành Chính - Quản Trị và các cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Sở Tài chính;  

- KBNN tỉnh ; 

- LĐVP; 

- Lưu VT, KT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hồ Sĩ Sơn 
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