
   ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

Số: 139/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Cần Thơ, ngày 17 tháng 01 năm 2018 
    

QUYẾT ĐỊNH 

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

cho Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của 

Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích 

nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2015 - 2020;  

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 giao dự toán thu, chi ngân sách và phân 

bổ dự toán ngân sách năm 2018; 

Căn cứ Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ, 

khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2015 - 2020; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 71/STC-QLNS ngày 

08 tháng 01 năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao bổ sung có mục tiêu ngân sách năm 2018 cho ngân sách quận 

Bình Thủy, để thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực đối với bà 

Hồ Thị Lan Anh, giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên quận Bình Thủy, với số tiền là 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng), từ 

nguồn kinh phí thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực năm 2018 của ngân 

sách thành phố. 

Điều 2. Căn cứ số bổ sung có mục tiêu ngân sách được giao, Ủy ban nhân 

dân quận Bình Thủy và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện và 

thanh quyết toán theo chế độ quy định hiện hành; đồng thời, tổng hợp, báo cáo Hội 

đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất. 

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

chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình 

Thủy 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; 

- UBND TP (1AG); 

- TT.HĐND quận Bình Thủy; 

- Phòng TC - KH quận Bình Thủy; 

- KBNN Bình Thủy; 

- VP UBND TP (3B); 

- Lưu: VT.KH 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Dũng 
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