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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3359 /QĐ-UBND

Mường Tè, ngày 04 tháng 12 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện
qua công tác thanh tra đã thực nộp vào NSNN năm 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG TÈ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;
Luật Sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ
chức Chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số: 163/2016/NĐ-CP, ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nước;
Căn cứ Thông tư số: 327/2016/TT-BTC, ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính
quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ
các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào Ngân sách nhà
nước;
Căn cứ Quyết định số: 3200/QĐ-UBND, ngày 19/12/2019 của UBND huyện
Mường Tè về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mường Tè, tại Tờ
trình số: 191/TTr-TCKH, ngày 01/12/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công
tác thanh tra đã thực nộp vào NSNN năm 2020 huyện Mường Tè cho Thanh tra
huyện Mường Tè, cụ thể như sau:
1. Tổng số kinh phí thu hồi nộp ngân sách nhà nước là: 330.901.287 đồng.
2. Tổng số kinh phí được trích là: 330.901.287 đồng x 30% = 99.270.386
đồng.
3. Số kinh phí bổ sung là: 24.270.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu
hai trăm bảy mươi nghìn đồng). (Số kinh phí đã được giao đầu năm tại Quyết định
3200/QĐ-UBND, ngày 19/12/2019 của UBND huyện Mường Tè là 75.000.000
đồng).

Điều 2. Căn cứ kinh phí được bổ sung Thanh tra huyện Mường Tè tổ chức
quản lý và thanh, quyết toán nguồn kinh phí theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế
hoạch, Chánh Thanh tra huyện; Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện và Thủ trưởng
các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đao Văn Khánh

