UBND HUYỆN HOÀI NHƠN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 26/QĐ-PGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hoài Nhơn, ngày 28 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020
TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀI NHƠN
Căn cứ Quyết định số 3631/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND huyện
Hoài Nhơn về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn;
Căn cứ Quyết định số 13402/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND huyện
Hoài Nhơn về việc giao dự toán chi ngân sách địa phương năm 2020;
Căn cứ Thông báo số 32/TB-TCKH ngày 28/02/2020 của Phòng Tài chínhKế hoạch về việc Thông báo thẩm định giao dự toán chi sự nghiệp giáo dục năm
2020 cho phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao dự toán chi Ngân sách nhà nước 2020 cho các đơn vị sử dụng
ngân sách trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo với tổng số: 284.765.300.000đồng (
Hai trăm tám mươi bốn tỷ bảy trăm sáu mươi lăm triệu ba trăm ngàn đồng)
Trong đó:+ Kinh phí thực hiện không tự chủ: 25.126.345.100đồng
+Kinh phí thực hiện tự chủ::
259.638.954.900đồng
- Kinh đã giao dự toán chi năm 2020 (đợt 1) tại Quyết định số 03/QĐ-PGDĐT
ngày 10/01/2020 là: 71.191.325.000đồng (gồm kinh phí thực hiện không tự chủ:
2.691.325.000 đồng, Kinh phí thực hiện tự chủ: 68.500.000.000 đồng)
- Dự toán được giao kỳ này ( đợt 2): 213.573.975.000đồng (Hai trăm mười
ba tỷ năm trăm bảy mươi ba triệu chín trăm bảy mươi lăm ngàn đồng)
Trong đó:+ Kinh phí thực hiện không tự chủ:
22.435.020.100đồng
+ Kinh phí thực hiện tự chủ:
191.138.954.900đồng
(Có phụ lục số 02 kèm theo)
Điều 2. Căn cứ dự toán ngân sách năm 2020 được giao, các trường trực
thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn và Văn phòng Phòng Giáo dục và
Đào tạo tổ chức thực hiện theo đúng qui định của Luật ngân sách nhà nước và các
văn bản hướng dẫn hiện hành.
Điều 3. Thủ trưởng các trường, tổ hành chính và nghiệp vụ chuyên môn
phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Phòng Tài chính-KH;
- KBNN huyện;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT,KT.
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