
UBND TINH PHU THO CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
S XAY DIJ'NG Dic 1p - Ttr do - Hinh phñc 

S  :,%9  /QD-SXD Phz ThQ, ngày thông 8 nám 2021 

QUYET DNH 
Vê vic giao bô sung dir toán chi ngân sách nhà ntro'c Ham 2021 

GIAM DOC sO XAY D!aXNG TNH PHU THO 

Gàn cô' Quyê't djnh s 17/2018/QD-UBND ngày 07/9/2018 côa UBND 
tinh Phô ThQ Quy djnh chô'c nàng, nhim vy, quyên hçin và co' cáu to ch&c cja 
Sd'Xáy dtng tinh Phz ThQ, 

Can cô' Quyê't djnh s ]870/QD-UBND ngày 26/07/2021 cia Chô tjch 
UBND tinh Phi ThQ ye vic cap ho trct kinh phi cho SO' Xây dyng dé thy'c hiçn 
1p Chu'o'ng trinh phct triên dO thj tinh Phô ThQ giai dogn 202 1-2030, 

COncô' cOng van so ]256/STc-TC'HC'SN ngày 28/7/2021 côa SO' Tài chinh 
Phô ThQ ye viçc thông báo sO cápphát bO sung dy' toán chi ngán sách nhà nu&c nám 
2021,' 

QUYET JMNH: 

Diu 1. Giao bô sung di,r toán chi ngân sách nhà nrnrc näm 2021 cho các dan 
vj sü diing ngân sách nhà nuOc S Xây drng Phii Th9 (theophy lyc dInh kern). 

Diu 2. Can ci'r vào b sung dir toán chi ngân sách nhà nuc nàm 2021 
ducic giao, Thu trithng các dan vj to chüc thirc hin dung quy djnh cüa Lut 
ngân sách nba nuóc và các van bàn hrnng dn thirc hin. 

Diêu 3. Ong Chánh Van phông, Thu truO'ng các dan vj chju trách nhim 
thi hành quyêt djnh nay.!. 

No'i niiIn: 
- Nhu' Diêu 3; 
- STC, KBNN; 
- Lãnh dao Sec; 
- Lu'u VT,VP (3b). 
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NIIA NIJ'OC NAM 2021 
Phil Thç 

D ngày /O8/2O21 
inh Phz ThQ) 

Chu'ng: 419 - 340 - 341 Ma sQHNS: 1012564 

Don vi tmnh: 1000d 

Ni dung STT Tong so 

I Tng s thu, chi, np ngân sách phi, 1 phi 
A A 1 So thu phi, Ic phi 

2 Chi tu ngu1n phi duçrc d hii theo ch d  
3 S6 phi, I phi np ngãn sãch NN 

II 

* 

2 

1 

Dir toán chi ngân sách NN 

Tng s chi: 

Quãn 1 hành chInh: Loai 340 khoãn 341 

Kinh phi thyc hin tir chü: 

Kinh phi không thii'c hin tr chü 

495.043 

495.043 

495.043 

495.043 

Kinh phi thrc hin l.p Chuang trInh phát triên do thj 
tinh Phü Th9 giai dotn 202 1-2030. 495.043 
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