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Số:          /QĐ-UBND                                     Đăk Hà, ngày      tháng     năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Bổ sung kinh phí cho phòng Giáo dục - Đào tạo huyện để triển khai 

 thực hiện gói thầu: Mua sắm trang thiết bị giáo dục năm 2022  

cho các đơn vị trường học trên địa bàn 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 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 Văn bản số 1421/UBND-TCKH, ngày 07/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện Đăk Hà về việc thống nhất chủ trương sửa chữa các phòng học, công 

trình vệ sinh, và mua sắm trang bị cơ sở vật chất cho các đơn vị trường học trên 

địa bàn huyện; 

Căn cứ Công văn số 1913/UBND-TCKH, ngày 22/7/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Đăk Hà về việc thống nhất chủ trương mua sắm, trang bị cơ sở 

vật chất cho các đơn vị trường học trên địa bàn huyện; 

Xét đề nghị của phòng Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 97/TTr-

PGD&ĐT ngày 29/8/2022 về việc xin cấp kinh phí để triển khai thực hiện gói 

thầu: Mua sắm trang thiết bị giáo dục năm 2022 cho các đơn vị trường học trực 

thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà;  

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

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Xuất ngân sách huyện từ nguồn sự nghiệp giáo dục năm 20221 

với số tiền: 6.072.679.000 đồng (Sáu tỷ, không trăm bảy mươi hai triệu, sáu 

trăm bảy mươi chín ngàn đồng chẵn) giao phòng Giáo dục và Đào tạo huyện để 

triển khai thực hiện gói thầu: Mua sắm trang thiết bị giáo dục năm 2022 cho các 

đơn vị trường học trực thuộc trên địa bàn huyện Đăk Hà. 

 

 Điều 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có trách nhiệm quản lý, sử 

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

hành. Đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý nhằm đảm bảo nguồn kinh 

                   
1 Nguồn kinh phí thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất giáo dục năm 2022: 3.789.000.000 đồng; Nguồn Kinh 

phí tiết kiệm chi sự nghiệp giáo dục năm 2022: 2.283.679.000 đồng. 
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phí sự nghiệp giáo dục để thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách liên quan 

đến giáo dục trên địa bàn huyện theo qui định.  

 

  Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng phòng Tài 

chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Đăk Hà; phòng Giáo dục 

và Đào tạo huyện chịu trách nhiệm và thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 3 (t/h);  

- TT Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện;  

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Lưu: VT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hà Tiến 
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