
ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN ĐĂK HÀ                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
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QUYẾT ĐỊNH 

Điều chỉnh dự toán kinh phí bồi thường GPMB làm thao trường bắn  

sang các nhiệm vụ chi quân sự - quốc phòng khác năm 2022 

 

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 Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của Ủy 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 

vốn ngân sách địa phương năm 2022 huyện Đăk Hà; 

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của Hội đồng nhân 

dân huyện Đăk Hà về việc điều chỉnh dự toán kinh phí bồi thường GPMB làm 

thao trường bắn sang các nhiệm cụ chi quân sự - quốc phòng khác năm 2022; 

 Theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đăk Hà. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

  Điều 1. Điều chỉnh dự toán kinh phí bồi thường GPMB làm thao trường 

bắn với tổng số tiền là: 1.500.000.000 đồng sang bổ sung cho các đơn vị để triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ chi quân sự - quốc phòng khác năm 2022, cụ thể 

như sau: 

 1. Bổ sung kinh phí cho Ban chỉ huy quân sự huyện Đăk Hà với tổng số 

tiền là: 1.460.010.000 đồng, cụ thể: 

- Huấn luyện Dân quân binh chủng huyện, xã với tổng số tiền là: 

624.739.600 đồng. 

- Huấn luyện dự bị động viên với tổng số tiền là: 711.600.000 đồng. 

- Kinh phí tham gia Hội thao Trung đội Dân quân cơ động cấp tỉnh năm 

2022 với tổng số tiền là: 91.884.000 đồng. 

- Chi tuần tra, kiểm soát địa bàn các dịp Lễ trên địa bàn huyện với tổng số 

tiền là: 31.786.400 đồng. 

2. Hỗ trợ cho UBND các, xã thị trấn để phục vụ cho công tác tổ chức ôn 

luyện, tập luyện lực lượng tham gia Hội thao trung đội Dân quân cơ động trên 

địa bàn huyện năm 2022 với tổng số tiền là: 39.990.000 đồng, cụ thể: 

- UBND xã Đăk Pxi    : 4.000.000 đồng. 

- UBND xã Đăk Long    : 4.000.000 đồng. 

- UBND xã Ngọk Réo    : 3.990.000 đồng. 
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- UBND thị trấn và 07 xã còn lại1: Mỗi đơn vị: 3.500.000 đồng.  
    

Điều 2. Các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu 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 HĐND - UBND huyện, Trưởng phòng Tài 

chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Đăk Hà và các đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                               
- Như điều 3 (t/h); 

- TT Huyện uỷ;                                        

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hà Tiến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
1 UBND xã Đăk La; UBND xã Đăk Ui; UBND xã Đăk Mar; UBND xã Đăk Hring; UBND xã Ngọk Wang; 

UBND xã Hà Mòn; UBND xã Đăk Ngọk 
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