UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
BAN DÂN TỘC
Số: 311/QĐ-BDT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao dự toán kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu
thực hiện tập huấn tuyên truyền, giáo dục, vận động đồng bào DTTS tham gia bảo
đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 trên địa bàn các huyện miền núi.
TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Quy định chức năng, nhịêm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của Úy ban Nhân dân tỉnh
Quảng Ngãi về việc phân khai kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2022 để
thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông và quản lý, bảo trì đường bộ;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ban Dân tộc.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao dự toán kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện tập huấn
tuyên truyền, giáo dục, vận động đồng bào DTTS tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao
thông năm 2022 trên địa bàn các huyện miền núi, với tổng kinh phí: 50.000.000 đồng.
(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)
Điều 2. Căn cứ dự toán kinh phí được giao, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tổ chức thực
hiện theo đúng quy định của các văn bản hướng dẫn và Luật ngân sách nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng thuộc
Ban và Kế toán Ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo Ban;
- Sở Tài chính;
- KBNN tỉnh;
- Lưu VT.

TRƯỞNG BAN

Trần Văn Mẫn

PHỤ LỤC
GIAO DỰ TOÁN KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU VÀ
NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2022
Đơn vị: Ban Dân tộc
Mã số ĐVSDNS: 1082451
(Kèm theo Quyết định số: 311/QĐ-BDT ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Trưởng Ban Dân
tộc)
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II Dự toán chi NSNN

ĐVT: đồng
Số tiền
(đồng)
0
50.000.000

Mã số ĐVSDNS: 1082451
Chương 483 Mã ngành 972 Nguồn 12
Kinh phí bổ sung có mục tiêu và nguồn NS tỉnh

50.000.000

Tổ chức tập huấn tuyên truyền, giáo dục, vận động đồng
bào DTTS tham gia bảo đảm an toàn giao thông trên địa
bàn các huyện miền núi năm 2022.

50.000.000

