
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Đăk Hà, ngày       tháng       năm 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân bổ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu thực hiện dự án: 

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đăk Hà 

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK HÀ 
 

 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về 

quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; 

Căn cứ  Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh 

ban hành Quy định phân cấp ngân sách Nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-

2025;  

Căn cứ Thông báo số 3037/STC-QLNS ngày 04/8/2022 của Sở Tài chính tỉnh 

Kon Tum về việc thông báo nộp trả ngân sách tỉnh và bổ sung có mục tiêu ngân 

sách các huyện, thành phố năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của Uỷ ban nhân 

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

phòng, an ninh; dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa 

phương năm 2022 huyện Đăk Hà; 

Căn cứ Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của Uỷ ban nhân dân 

huyện Đăk Hà về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự án: 

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đăk Hà; 

Xét Tờ trình số 517TTr-TNMT ngày 16/8/2022 của Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện về việc xin bổ sung kinh phí để triển khai thực hiện dự án: Lập 

kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đăk Hà và theo đề nghị của Phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện Đăk Hà. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân bổ 100 triệu đồng (Một trăm triệu đồng) từ nguồn ngân sách 

tỉnh bổ sung có mục tiêu giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thực 

hiện dự án: Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đăk Hà.  
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Điều 2. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có trách nhiệm quản lý, sử 

dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả và thanh, quyết toán vốn theo đúng chế độ tài 

chính hiện hành của Nhà nước. 

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

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                            
 - Như Điều 3 (t/h);               
 - TT HĐND huyện (b/c); 

 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch; 

 - Lưu: VT, TCKH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hà Tiến 
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