
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Số:         /QĐ-UBND     TP.Hà Tĩnh, ngày     tháng 8 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc trích ngân sách thành phố hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị, 

cơ sở vật chất doanh trại cho Ban chỉ huy Quân sự thành phố 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ban hành ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật ngân sách số 83/2015/QH 13 ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 61/2019/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND 

thành phố về dự toán thu- chi ngân sách năm 2020; 

Căn cứ Công văn số 26-CV/Th.U ngày 25/8/2020 của Văn phòng Thành 

Ủy Hà Tĩnh về việc hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị cho Ban chỉ huy 

Quân sự thành phố; 

Căn cứ Công văn số 781/HĐND ngày 09/9/2020 của HĐND thành phố về 

việc hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất doanh trại cho Ban 

chỉ huy Quân sự thành phố;  

Xét Tờ trình của Công an thành phố và đề nghị của Trưởng phòng Tài 

chính- Kế hoạch, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Trích ngân sách thành phố (từ mua sắm sửa chữa lớn) hỗ trợ Ban 

chỉ huy Quân sự thành phố thực hiện mua sắm trang thiết bị bổ sung cơ sở vật 

chất cho doanh trại, số tiền: 425.700.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi 

lăm triệu, bảy trăm nghìn đồng).  

Điều 2. Giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị:  

- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thành phố chịu trách nhiệm thực 

hiện mua sắm đảm bảo quy định về tiêu chuẩn, định mức; hồ sơ, thủ tục, quản lý 

và sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả; đồng thời thực hiện nghiêm túc 

công tác phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí; thanh toán và 

quyết toán theo quy định hiện hành. 

- Phòng Tài chính-Kế hoạch chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn đơn vị 

thực hiện mua sắm, tập hợp hồ sơ, tổng hợp quyết toán đơn vị và quyết toán chi 

ngân sách nhà nước theo quy định. 

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

Chánh văn phòng HĐND-UBND thành phố; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy 

Quân sự thành phố; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- Chủ tịch, PCT UBND TP; 

- KBNN Hà Tĩnh; 

- Lưu VT, TC-KH. 

Trịnh Văn Ngọc 
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