UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN IA GRAI
Số:
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ia Grai, ngày

tháng

năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc xuất ngân sách huyện cấp bổ sung cho các đơn vị trường học
để chi trả chế độ học sinh khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/TTLTBGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 31/12/2013
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN IA GRAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;
Căn cứ 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;
Căn cứ 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;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDDT-BTC-BLĐTBXH ngày
31/12/2013 của Liên bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Lao động Thương
binh và Xã hội quy định chế độ chính sách giáo dục đối với người khuyết tật;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tại Tờ trình
346/TTr- PGDĐT ngày 07/07/2020 và đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính –
Kế hoạch huyện.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xuất ngân sách huyện, với tổng số tiền: 423.188.000 đồng (Bốn
trăm hai mươi ba triệu, một trăm tám mươi tám ngàn đồng) từ nguồn: Ngân sách
tỉnh cấp năm 2020 cấp bổ sung cho các đơn vị trường học để chi trả chế độ học
sinh khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BTCBLĐTBXH ngày 31/12/2013.
(Có bảng chi tiết kèm theo).
Điều 2. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện lập thủ tục xuất ngân sách đúng
nguồn và theo dõi việc thanh quyết toán đảm bảo đúng quy định.
Các đơn vị trường học tiếp nhận kinh phí, triển khai thực hiện đúng theo
nội dung ghi tại điều 1 và thanh quyết toán đúng theo quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Tài
chính – Kế hoạch huyện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Giám đốc

Kho bạc Nhà nước Ia Grai và Hiệu trưởng các đơn vị trường học có tên tại Điều
1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TTr HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, QLVBĐH.
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