UBND TỈNH SƠN LA
SỞ CÔNG THƯƠNG
Số: 126/QĐ-SCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày 11 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi dự toán kinh phí năm 2021
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày
21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều c ủa
Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh Sơn
La Ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh
Sơn La; Quyết định số 248/QĐ-SCT ngày 23/12/2020 của Sở Công thương Sơn
La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh về
việc giao chỉ tiêu tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên ngân sách các tháng còn
lại năm 2021 đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính - Tổng hợp Sở
Công Thương.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu hồi dự toán kinh phí năm 2021, đã giao cho các đơn vị dự
toán tại Quyết định số 248/QĐ-SCT ngày 23/12/2020 của Sở Công Thương Sơn
La về ngân sách tỉnh quản lý, sử dụng, số tiền: 155.000.000, đồng (Một trăm năm
mươi lăm triệu đồng).
(Có phụ lục chi tiết kèm theo)
Điều 2: Các đơn vị dự toán có trách nhiệm hạch toán kế toán theo quy định
Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
Điều 3: Các ông (bà) Chánh văn phòng, Chánh thanh tra Sở; Trưởng
phòng Kế hoạch - Tài chính- Tổng hợp; Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở
và các đơn dự vị dự toán chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh Sơn La;(B/c)
- Sở Tài chính (P/h);
- KBNN Sơn La;
- Lãnh đạo Sở;
- Như điều 3;
- Lưu VT, KHTCTH (Phương).
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