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QUYẾT ĐỊNH 

V/v phân bổ kinh phí Chƣơng trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2020 

 

ỦY 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 Quyết định số 4316/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về 

việc giao dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Công văn số 308/BVHTTDL-KHTC ngày 20/01/2020 của Bộ Văn 

hóa Thể thao và Du lịch về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển 

văn hóa năm 2020; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 3047/STC-HCSN ngày           

12 tháng 8 năm 2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Trích ngân sách từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu phát 

triển văn hóa năm 2020 (Gạch đầu dòng thứ 4, Khoản 4, Phụ lục 02, ban hành 

kèm theo Quyết định số 4316/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh) cấp 

cho các địa phương, đơn vị, số tiền: 2.645.000.000 (Hai tỷ sáu trăm bốn lăm 

triệu đồng), 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 

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

- Các địa phương, đơn vị được phân bổ kinh phí tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ và thanh 

quyết toán theo quy định hiện hành. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát và 

hướng dẫn địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định. 

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

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các 

Sở: Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./.  
Nơi nhận:   
- Như Điều 3;                       

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- PVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm TT-CB-TH; 

- Lưu: VT, VX. 
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 PHỤ LỤC   

             KINH PHÍ CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN VĂN HÓA NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày  21/8/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) 

   

ĐVT: 1.000 đồng 

TT Nội dung 
KP thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện 

I 
Dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn 

hóa (Chống xuống cấp di tích) 
1,500,000   

1 Đền thờ Nguyễn Văn Giai 600,000 
UBND xã Ích Hậu,  

huyện Lộc Hà 

2 Đền Công Đồng 600,000 
UBND xã Phú Gia,  

huyện Hương Khê 

3 Đền thờ và Mộ Lê Quảng Ý, Lê Quảng Chí 300,000 
UBND Phường Kỳ 

Phương, thị xã Kỳ Anh 

II 
DA tăng cƣờng đầu tƣ xây dựng, phát triển hệ 

thống thiết chế văn hóa 
1,145,000   

  
Hỗ trợ trang thiết bị cho Trung tâm văn hóa cấp 

tỉnh 
1,000,000 

 Trung tâm Văn hóa  

điện ảnh tỉnh  

  Cấp sách cho Thư viện tỉnh 100,000 Thư viện tỉnh 

  

Cấp sản phẩm văn hóa cho đồng bào dân tộc 

thiểu số, các xã Khu vực III, trường dân tộc nội 

trú 

45,000 Thư viện tỉnh 

  Cộng 2,645,000   

(Bằng chữ: Hai tỷ sáu trăm bốn lăm triệu đồng) 
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