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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân khai nguồn sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2020 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK HÀ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 3432/QĐ-UBND, ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân huyện Đăk Hà về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán 

ngân sách và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020; Kế hoạch số 

67/KH-UBND, ngày 27/3/2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà về triển khai 

hoạt động khoa học công nghệ năm 2020 trên địa bàn huyện Đăk Hà;  

Xét Tờ trình số 26/TTr-KTHT, ngày 18/5/2020 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

huyện Đăk Hà về việc xin phân khai nguồn vốn khoa học và công nghệ năm 2020 

và theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đăk Hà.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xuất ngân sách huyện từ nguồn sự nghiệp khoa học công nghệ năm 

2020 với tổng số tiền là 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng 

chẵn) giao cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thực hiện các nội dung sau: 

1. Hoạt động Hội đồng Khoa học và công nghệ: Tuyên truyền, phổ biến 

kiến thức; hội nghị, hội thảo; đào tạo, tập huấn; các hoạt động khác phục vụ 

quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ với số tiền là: 20.000.000 đồng. 

2. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Chi hỗ trợ trồng sâm dây 

(hồng đẳng sâm) trên địa bàn số tiền là: 130.000.000 đồng. 

Điều 2. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đăk Hà có trách nhiệm quản lý, 

sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán theo chế độ tài chính hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng 

huyện Đăk Hà, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Đăk Hà và Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3 (t/h); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Ka Ba Thành 
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