UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BQL QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 07 tháng 4 năm 2017

Số: 907 /QĐ-BQL

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân khai kinh phí hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp
các công trình ghi công liệt sỹ trong năm 2017.
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ ban
hành Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa;
Căn cứ Quyết định số 3954/QĐ-BQL ngày 08/12/2014 của Ban Quản lý
Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Đền
ơn đáp nghĩa cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;
Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số
463/SLĐTBXH-NCC ngày 23/3/2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thống nhất phân khai kinh phí hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp 30 công
trình ghi công liệt sỹ trong năm 2017 từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh với
tổng kinh phí 04 tỷ đồng (Danh sách cụ thể kèm theo).
Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chuyển
kinh phí để các điịa phương triển khai thực hiện; đồng thời theo dõi, kiểm tra việc
sử dụng và quyết toán kinh phí theo đúng quy định.
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo triển
khai thực hiện sửa chữa, nâng cấp 30 công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn và
báo cáo tiến độ thực hiện cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp,
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành viên Ban Quản lý
Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành
phố căn cứ quyết định thi hành./.
TRƯỞNG BAN
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- Như Điều 4;
- CT, PCT.UBND tỉnh (Đ/c Hòa);
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- Lưu: VT, KGVX. Bùi Vy
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