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QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 95/2016/QĐ-UBND ngày
22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về định mức
phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2017
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6
năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của
Chính phủ về thực hiện hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành
chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết, biện pháp thi hành một số
điều của Luật Dân quân tự vệ;
Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên
chức, nâng ngạch công chức, thăng hạn viên chức trong cơ quan hành chính
nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019
của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của định mức phân
bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2017 ban hành kèm
theo Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 128/TTr-STC
ngày 06 tháng 02 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 95/2016/QĐUBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về định
mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2017, cụ
thể như sau:
1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 1. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An
Giang thực hiện theo Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm
2016 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang
năm 2017 và Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 về
sửa đổi, bổ sung một số điều của Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên
ngân sách tỉnh An Giang năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh”.
2. Bổ sung Điều 3a sau Điều 3 như sau:
“Điều 3a. Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quân
thường trực các xã, phường, thị trấn và chế độ hợp đồng một số loại công việc
theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ:
1. Hàng năm căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương,
bố trí kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quân thường trực các
xã, phường, thị trấn.
2. Kinh phí thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc theo Nghị
định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ:
a) Đối với cơ quan hành chính (có hợp đồng lao động theo Nghị định
số 68/2000/NĐ-CP) do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự
toán chi thường xuyên ngoài quỹ tiền lương hàng năm của cơ quan theo quy
định của pháp luật.
b) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập (có hợp đồng lao động theo Nghị
định số 68/2000/NĐ-CP) sử dụng từ nguồn tài chính ngoài quỹ tiền lương hàng
năm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 3
năm 2020.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính,
Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các huyện, thị xã và thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
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- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
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