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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2020 (đợt 2) 

của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Hà 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK HÀ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 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 Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy 

định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ 

đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 

06/2019/TT -BTC ngày 28/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính; 

Xét Tờ trình số 427/TTr-BQL ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Ban Quản lý Dự 

án đầu tư xây dựng huyện về việc xin phê duyệt dự toán thu, chi chi phí quản lý dự án 

đợt 2 năm 2020 và theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo 

kết quả thẩm định số 227/BC-TCKH ngày 18 tháng 12 năm 2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2020 (đợt2) của Ban 

Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Hà.  

Giá trị dự toán thu, chi được duyệt là: 53.333.842 đồng (Bằng chữ: Năm 

mươi ba triệu, ba trăm ba mươi ba nghìn, tám trăm bốn mươi hai đồng) - (Chi 

tiết tại phụ lục đính kèm). 
 

Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Hà, Giám đốc Kho 

bạc Nhà nước huyện Đăk Hà, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đăk Hà 

và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 
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PHỤ LỤC 

Phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2020 (đợt 2)  

của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Hà  

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày     /     /2020  

của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà) 

 

TT Nội dung 
Số tiền 

(đồng) 

A DỰ TOÁN THU  53.333.842 

 Tổng số thu (đợt 2) 53.333.842 

 1 Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang  

2 Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý 53.333.842 

2.1 Nguồn trích quản lý dự án 53.333.842 

2.1.1 
Dự án Đường giao thông tránh lũ từ thôn 10 xã Đăk Pxi, huyện 

Đăk Hà đi thôn 2 xã Diên Bình huyện Đăk Tô1 
50.461.842 

2.1.2 Công trình đường GTNT từ xã Đăk La đi xã Ngọk Réo2 2.872.000 

B DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG 53.333.842 

I Chi thường xuyên 53.333.842 

2 Các khoản phụ cấp lương 30.000.000 

4 Chi phúc lợi tập thể 4.333.000 

5 Thanh toán dịch vụ công cộng 1.947.512 

6 Chi mua vật tư văn phòng 5.000.000 

8 Chi hội nghị 2.000.000 

9 Chi công tác phí 10.000.000 

12 Dự phòng 53.330 

II Chi không thường xuyên 0 
 

                                           
1 Kết luận  số 13/KL-TTr ngày 22/10/2018 của Thanh tra tỉnh Kon Tum 
2 Quyết định số 3557/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà 
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