UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TƯ PHÁP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1423/STP-PBGDPL
V/v dự trù kinh phí Đề án 2160
năm 2019 và ước tính
năm 2020, 2021

Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 10 năm 2018

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế
Để đảm bảo kinh phí thực hiện Đề án “Tăng cư ng c ng tác ph iến, giáo d c
pháp u t nh m n ng cao th c pháp u t cho thanh, thiếu niên gọi tắt à Đề án 2160)
năm 2019 và giai đoạn 03 năm 2019-2021;
Căn c Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Ủy an nh n d n
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Đề án 2160 đến năm 2021; Th ng tư số
14/2014/TT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định
việc p dự toán, quản , sử d ng và quyết toán kinh phí ng n sách nhà nước ảo đảm cho
c ng tác ph iến, giáo d c pháp u t và chuẩn tiếp c n pháp u t của ngư i d n tại cơ sở;
Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Ủy an nh n d n tỉnh
Quy định m c chi đối với c ng tác ph iến, giáo d c pháp u t và chuẩn tiếp c n pháp
u t của ngư i d n tại cơ sở trên địa àn tỉnh và các văn ản iên quan,
Sở Tư pháp x y dựng dự trù kinh phí thực hiện Đề án 2160 như sau:
- Năm 2019: 348.000.000 đồng
- Năm 2020: 417.600.000 đồng
- Năm 2021: 452.400.000 đồng
(Đính kèm Bảng dự trù kinh phí chi tiết).
Theo x y dựng dự toán ng n sách năm 2018 đối với Đề án 2160 à 201.273.000
đồng. Tuy nhiên, kinh phí hoạt động năm 2018 chưa được cấp nên nhiều hoạt động được
ồng ghép vào c ng tác ph iến, giáo d c pháp u t nói chung. Để ảo đảm hoạt động của
Đề án trong năm 2019 và các năm tiếp theo, kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét,
ố trí kinh phí thực hiện các nhiệm v theo Kế hoạch./.
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- Như trên;
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- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng Sở;
- Kế toán Sở;
- Lưu VT, PB.
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