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

HUYỆN KON RẪY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-UBND Kon Rẫy, ngày       tháng        năm 
 

 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc điều chỉnh nhiệm vụ chi năm 2022 của Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao - Du lịch và Truyền thông; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp  

và Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KON RẪY 

  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 612/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND huyện 

Kon Rẫy về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà 

nước và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; 

Theo đề nghị của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền 

thông huyện tại Tờ trình số 27/TTr-TTVHTTDLTT ngày 04/11/2022; đề nghị 

của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện tại Tờ trình số 13/TTr-TTDVNN 

ngày 08/11/2022  và đề nghị của Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện 

tại Tờ trình số 16/TTr-TTMT ngày 08/11/2022 về việc xin điều chỉnh nhiệm vụ 

chi và đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Công văn số 

595/TCKH ngày 10/11/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh nhiệm vụ chi năm 2022 của Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện; Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp huyện và Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện, với tổng 

số kinh phí điều chỉnh 90.500.000 đồng (Chín mươi triệu năm trăm ngàn 

đồng chẵn). 

(Chi tiết tại biểu kèm theo) 

          Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh 

quyết toán kinh phí theo đúng quy định. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện hướng dẫn đơn vị triển khai thực 

hiện nội dung tại Điều 1 theo đúng các quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng Phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện; Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch 

và Truyền thông huyện; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 



Giám đốc Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện; Giám đốc Kho 

bạc Nhà nước huyện và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

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

- CT, 02 PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

   Võ Văn Lương 



PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH NHIỆM VỤ CHI 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /     /2022 của UBND huyện Kon Rẫy) 

ĐVT: đồng 

TT  Đơn vị thực hiện/ Nội dung  

 Kinh phí giao 

theo giao tại 

QĐ số 612/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2021 của 

UBND huyện  

 Kinh phí điều chỉnh 

đợt này  
 Tổng kinh 

phí thực hiện 

năm 2022 sau 

khi điều 

chỉnh  

 Ghi 

chú  
 Điều chỉnh 

tăng (+)  

 Điều chỉnh 

giảm (-)  

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)=(3)+(4)+(5)   (7)  

I 
Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao - Du lịch và Truyền 

thông huyện 

206.100.000 67.000.000 -67.000.000 206.100.000  

1 

Thuê bao đường truyền, bảo 

dưỡng thiết bị cho thư viện 

điện tử (đã trừ 10% tiết kiệm 

thực hiện cải cách tiền lương) 

18.000.000  -13.000.000 5.000.000  

2 

Hỗ trợ mở rộng chuyên trang, 

chuyên mục (đã trừ 10% tiết 

kiệm thực hiện cải cách tiền 

lương) 

63.000.000  -30.000.000 33.000.000  

3 
Chi trả tiền điện thắp sáng (đã 

trừ 10% tiết kiệm thực hiện cải 

cách tiền lương) 

72.000.000  -24.000.000 48.000.000  

4 

Tham gia Đại hội Thể dục thể 

thao tỉnh Kon Tum lần thứ VII 

(đã trừ 10% tiết kiệm thực 

hiện cải cách tiền lương) 

53.100.000 54.400.000 
 

107.500.000  

   5   
Tham gia Hội thi Thiếu nhi 

tuyên truyền giới thiệu sách 

năm 2022 
 

12.600.000 
 

12.600.000  

II 
Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp huyện 
9.000.000 9.000.000 -9.000.000 9.000.000  

1 
Lấy mẫu xét nghiệm vi rút 

(đã trừ 10% tiết kiệm thực 

hiện cải cách tiền lương) 

9.000.000  -9.000.000   

2 
Trang bị trang thiết bị phục 

vụ công tác phòng chống dịch 

bệnh 
 

9.000.000 
 

9.000.000  

III 
Trung tâm Môi trường và 

Dịch vụ đô thị huyện 
90.000.000 14.500.000 -14.500.000 90.000.000  

1 

Nạo vét hệ thống mương, 

cống khu vực thị trấn và trung 

tâm huyện lỵ (đã trừ 10% tiết 

kiệm thực hiện cải cách tiền 

lương) 

90.000.000  -14.500.000 75.500.000  



2 
Sửa chữa bảng đèn led treo 

ngang đường tại thôn 2 thị 

trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy 
 

14.500.000 
 

14.500.000  

   Tổng cộng  305.100.000 90.500.000    -90.500.000    305.100.000      
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