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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chi hỗ trợ kinh phí tặng quà Tết Thiếu nhi 01/6/2020 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy 

định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý 

hành chính đối với các cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và 

Truyền thông Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 08 /QĐ-STTTT ngày 22/01/2020 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản 

công;  

Xét tờ trình số 12 TTr/ĐTN  ngày 20/5/2020 của Chi đoàn Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc xin hỗ trợ kinh phí tặng quà Tết thiếu nhi 01/6/2020;  

Xét đề nghị của Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chi hỗ trợ kinh phí cho Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông để 

tặng quà Tết thiếu nhi cho con em CBCCVC-NLĐ thuộc cơ quan Sở, với số tiền 

8.200.000 đồng (Tám triệu hai trăm ngàn đồng chẵn). 

Điều 2. Số tiền này được trích từ nguồn kinh phí tự chủ năm 2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng Sở, bộ phận Kế toán - Tài vụ và các cá nhân có tên trong 

danh sách ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, VP5 

 GIÁM ĐỐC 
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