
 
 

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

HUYỆN IA H’DRAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-UBND Ia H’Drai, ngày       tháng 8 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc hỗ trợ kinh phí để tổ chức Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc 

thiểu số huyện Ia H'Drai lần thứ I năm 2022 và tham gia Hội thi cồng 

chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ I năm 2022 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Kế hoạch số 1729/KH-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tổ chức Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc 

thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ nhất, năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân huyện Ia H'Drai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Ia H’Drai về việc tổ chức Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc 

thiểu số huyện Ia H’Drai lần thứ I năm 2022; 

Xét Tờ trình số 101/TTr-PTCKH ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xuất 108.130.000 đồng (Một trăm lẻ tám triệu, một trăm ba mươi 

nghìn đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện năm 2022 cho Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện để tổ chức Hội thi cồng 

chiêng, xoang các dân tộc thiểu số huyện Ia H'Drai lần thứ I năm 2022 và tham gia 

Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ I năm 2022. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện lập thủ tục thực hiện nội dung tại Điều 

1 Quyết định này; chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu đã trình. 

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện có trách 

nhiệm tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh, quyết toán 

theo đúng quy định hiện hành. 
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Điều 3. Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Giám đốc Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng TC-KH huyện;     

- Lưu:VT- TH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Anh Tuấn 
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