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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp kinh phí tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 255 ngày sinh,  

Tưởng niệm 200 năm ngày mất Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào 

dân tộc Nguyễn Du 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

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

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

Căn cứ Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh về 

Kỷ niệm 255 ngày sinh, Tưởng niệm 200 năm ngày mất Danh nhân văn hóa thế 

giới - Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 2800/STC-HCSN ngày 27 

tháng 7 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Trích ngân sách số tiền 1.932 triệu đồng (Một tỷ, chín trăm ba 

mươi hai triệu đồng) từ nguồn kinh phí chi Đại hội, kỷ niệm, ngày lễ lớn năm 

2020 (tại Mục 14, Phần II, Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 

4316/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh) cấp cho các đơn vị để bố trí 

kinh phí tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 255 ngày sinh, Tưởng niệm 200 năm 

ngày mất Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du (theo Kế 

hoạch số 223/KH-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh) như đề xuất của Sở 

Tài chính tại Văn bản số 2800/STC-HCSN ngày 27 tháng 7 năm 2020. 

(Chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo). 

Điều 2. Giao trách nhiệm thực hiện: 

- Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện 

cấp phát, giải ngân nguồn kinh phí kịp thời, đúng quy định. 

- Các đơn vị được cấp kinh phí tại Điều 1 chịu trách nhiệm tổ chức thực 

hiện kịp thời các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 

26/6/2020 của UBND tỉnh, đảm bảo tiết kiệm, phát huy hiệu quả; quản lý, sử 

dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ và thanh quyết toán theo quy 

định hiện hành. 



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; 

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài 

chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và 

các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH2. 
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PHỤ LỤC 

Kinh phí tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 255 ngày sinh, Tưởng niệm 200 

năm ngày mất Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2421/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh) 

Đơn vị tính: Đồng 

TT Đơn vị/Nội dung thực hiện Kinh phí 

1 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 300.000.000 

2 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 921.000.000 

2.1 Văn phòng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 540.000.000 

 

Thuê đoàn Nghệ sỹ sân khấu Hải phòng biểu diễn vở "Hoạn Thư 

ghen": 02 buổi tại huyện Nghi Xuân và thành phố Hà Tĩnh 
110.000.000 

 

Xuất bản kỷ yếu Hội thảo khoa học" Nguyễn Du -  PusKin, tương 

đồng và khác biệt 
80.000.000 

 
Tổ chức Hội thảo khoa học "Tiếng việt trong Truyện Kiều" 200.000.000 

 

Xuất bản kỷ yếu Hội thảo khoa học "Tiếng việt trong Truyện 

Kiều" 
100.000.000 

 
Soạn thảo, biên tập, in ấn tài liệu Tuyên truyền 50.000.000 

2.2 Ban Quản lý di tích Nguyễn Du 350.000.000 

 
Lễ, hương hoa Phục vụ các đoàn dâng hương 30.000.000 

 

Tổ chức, phối hợp với Thư viện tỉnh Trưng bày các ấn phẩm về 

Nguyễn Du, Truyện Kiều trưng bày 
160.000.000 

 
Một số hoạt động khác 160.000.000 

2.3 Bảo Tàng tỉnh 5.000.000 

 
Chi phí Lễ dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ 5.000.000 

2.4 Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh 6.000.000 

 

Chiếu phim phục vụ nhân dân tại huyện Nghi Xuân và thành phố 

Hà Tĩnh: 02 buổi 
6.000.000 

2.5 Chi hội Di sản Văn hóa Việt Nam 20.000.000 

 
Phối hợp Tuyên truyền trên Tạp chí TGDS 20.000.000 

3 Sở Giáo dục và Đào tạo 110.000.000 

 
Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về ĐTH Nguyễn Du và Truyện Kiều 110.000.000 



4 Sở Thông tin và Truyền thông 50.000.000 

 
Kinh phí tuyên truyền, đường truyền cáp quang… 50.000.000 

5 Tỉnh đoàn Hà Tĩnh 80.000.000 

6 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 150.000.000 

 
Sản xuất phim, xây dựng phóng sự, truyền hình trực tiếp… 150.000.000 

7 Công an tỉnh 100.000.000 

 
Phục vụ công tác bảo vệ 100.000.000 

8 Báo Hà Tĩnh 150.000.000 

9 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 71.000.000 

 
Tổng cộng 1.932.000.000 
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