
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc giao bổ sung có mục tiêu dự toán chi ngân sách năm 2018   

cho Văn phòng Thành ủy 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ 

Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; 

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách 

và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 103/STC-QLNS 

ngày 10 tháng 01 năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao bổ sung có mục tiêu dự toán chi ngân sách năm 2018 cho Văn 

phòng Thành ủy, để hỗ trợ kinh phí chi chính sách Tết và trợ cấp Tết năm 2018, 

với số tiền là 3.583.800.000 đồng (ba tỷ năm trăm tám mươi ba triệu tám trăm 

nghìn đồng) từ nguồn chi thường xuyên khác trong năm 2018 của ngân sách 

thành phố.  

Điều 2. Căn cứ bổ sung có mục tiêu ngân sách được giao, Chánh Văn 

phòng Thành ủy và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện và 

thanh quyết toán theo chế độ quy định hiện hành.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài 

chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Chánh Văn phòng Thành ủy và 

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể 

từ ngày ký./.  

 Nơi nhận:         
- Như Điều 3; 

- VP UBND thành phố (3B);              

- Lưu: VT.TT. 
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Nguyễn Thanh Dũng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 146/QĐ-UBND Cần Thơ,  ngày 18 tháng 01 năm 2018 
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