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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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;  

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 4457/STC-HCSN ngày 25/10/2022 

(trên cơ sở đề xuất cúa Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 607/TT-VP ngày 14/10/2022). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Trích ngân sách số tiền 25 triệu đồng (Hai mươi lăm triệu đồng), từ 

nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra (bố trí tại khoản 1 mục II 

Phụ lục số 02, ban hành kèm theo Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 

của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 

2022) cấp cho Thanh tra tỉnh để hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Đoàn thanh tra theo 

Quyết định số 1883/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh theo đề 

nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 4457/STC-HCSN. 

Điều 2. Giao trách nhiệm thực hiện: 

- Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện 

giải ngân nguồn kinh phí kịp thời, đúng quy định. 

- Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục 

đích, đúng chế độ và thanh quyết toán theo quy định hiện hành. 

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

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Đoàn thanh tra theo Quyết 

định số 1883/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và Thủ trưởng 

các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT, TH5, NC. 
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      Võ Trọng Hải 
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