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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN YÊN CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1296/QĐ-UBND               Yên Châu, ngày 04 tháng 10  năm 2021 
 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi dự toán chi ngân sách nhà nước cấp của các đơn  

vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Châu do hết  

đối tượng, nhiệm vụ chi về ngân sách huyện quản lý năm 2021 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN CHÂU 

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

 Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-

CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật ngân sách nhà nước; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của 

Bộ Tài Chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 

số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật NSNN; 

Căn cứ Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh 

Sơn La về việc ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương 

năm 2021; Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh Sơn 

La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021;  

Theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số: 767/TTr-TCKH 

ngày 24/9/2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

          Điều 1. Thu hồi dự toán chi ngân sách nhà nước cấp của các đơn vị sự 

nghiệp Giáo dục và Đào tạo do hết đối tượng, nhiệm vụ chi về ngân sách huyện 

quản lý năm 2021, với nội dung sau: 

- Thu hồi dự toán chi từ ngân sách nhà nước cấp do hết đối tượng, nhiệm 

vụ chi về ngân sách huyện quản lý năm 2021, Số tiền: 65.034.511 đồng (Số tiền bằng 

chữ: Sáu mươi lăm triệu, không trăm ba mươi bốn nghìn năm trăm mười một đồng). 

 (Có 01 phụ lục chi tiết kèm theo) 

- Lí do thu hồi: Thu hồi số dư tiền gửi, tiền quỹ khen thưởng từ ngân 

sách nhà nước cấp qua các năm (từ năm 2019 trở về trước) do hết đối tượng, 

nhiệm vụ chi của các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 
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- Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Kho bạc Nhà nước huyện 

thực hiện nộp trả ngân sách huyện; hạch toán nguồn kinh phí thu hồi, quản lý 

theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực 

hiện Luật Ngân sách nhà nước. 

- Các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện thực hiện hạch toán, 

nộp trả ngân sách kinh phí thu hồi tại Điều 1 theo quy định của Luật ngân 

sách nhà nước. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài 

chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Yên 

Châu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận:     
- TT HĐND huyện (b/c); 

- TT UBND huyện; 

- Tổ giám sát HĐND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Phòng Nội vụ (CCHC); 

- CV khối Kinh tế; 

- Cổng TT điện tử huyện; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TCKH, Ngọc 15b. 

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

Lù Văn Cường 
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