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KẾ HOẠCH
Dự toán kinh phí hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2017
Thực hiện Công văn số 21/SKHCN-QLKHCS&CN ngày 10/01/2017 của Sở
Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Khoa học và Công
nghệ cấp huyện năm 2017.
Trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2017
trên lĩnh vực Khoa học và Công nghệ; UBND huyện Tuy Phong xây dựng Kế hoạch
Khoa học và Công nghệ năm 2017, với những nội dung như sau:
Đvt: đồng
Số
TT

Nội dung, công việc thực hiện

Chi hỗ trợ lựa chọn các tiến bộ
Khoa học và Công nghệ, các kết
quả nghiên cứu khoa học và phát
1 triển công nghệ, sáng kiến, cải tiến
kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp
dụng trên địa bàn huyện dưới dạng
đề tài, dự án KH&CN
Đề tài: Xây dựng mô hình trồng
1.1 cỏ cao sản (VA06) phục vụ chăn
nuôi gia súc tại huyện Tuy Phong.
Đề tài: Xây dựng mô hình trồng
1.2 rau trên giá thể tại huyện Tuy
Phong.
Chi đào tạo tập huấn cho cán bộ
quản lý KH&CN; Các nhiệm vụ
quản lý nhà nước về KH&CN trên
địa bàn huyện: thanh, kiểm tra về
KH&CN; Hoạt động TC – ĐL –
2
CL và lấy mẫu xăng dầu của xe ôtô,
môtô bị cháy); Sở hữu trí tuệ; tuyên
truyền, phổ biến pháp luật về
KH&CN và hoạt động của Hội
đồng KH&CN.
Chi tổ chức hội thảo, hội nghị tập
huấn, quy trình kỹ thuật, ứng dụng
3
chuyển giao tiến bộ KH&CN vào
sản xuất và đời sống.

Kinh phí
chuyển
nguồn từ các
năm trước

Kinh phí
theo chỉ tiêu
giao năm
2017

Kinh phí
phân bổ dự
toán sử dụng
năm 2017

187.990.800

40.000.000

227.990.800

100.187.400

20.000.000

120.187.400

87.803.400

20.000.000

107.803.400

20.000.000

36.000.000

56.000.000

9.121.273

22.000.000

31.121.273

Số
TT

Nội dung, công việc thực hiện

Chi hỗ trợ theo nội dung các
Chương trình phát triển KHCN.
Chi hỗ trợ mạng lưới thông tin và
4.1 ứng dụng tiến bộ KHCN đã xây
dựng tại huyện
Chi Xây dựng, quản lý và sử
4.2 dụng nhãn hiệu tập thể Ớt chim
Bình Thạnh và Mủ trôm Tuy Phong
Chi nâng cấp, sữa chữa 02 trạm
4.3 cân đối chứng tại chợ Liên Hương
và chợ Phan Rí Cửa.
Chi hỗ trợ tuyên truyền, phố biến
Hội
thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 7
5
của Tỉnh.
Tổng kinh phí
4

Kinh phí
chuyển
nguồn từ các
năm trước

Kinh phí
theo chỉ tiêu
giao năm
2017

Kinh phí
phân bổ dự
toán sử dụng
năm 2017

140.000.000

40.000.000

180.000.000

40.000.000

20.000.000

60.000.000

40.000.000

20.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

7.000.000

7.000.000

14.000.000

364.112.073

145.000.000

509.112.073

(Viết bằng chữ: Năm trăm lẻ chín triệu, một trăm mười hai ngàn, không trăm
bảy mươi ba đồng)
Trên đây là Kế hoạch dự toán kinh phí hoạt động KH&CN năm 2017 kết hợp
với kinh phí chuyển nguồn còn lại từ năm 2016 trở về trước, UBND huyện Tuy
Phong gửi Sở Khoa học và Công nghệ xem xét và có ý kiến thỏa thuận./.
Nơi nhận:
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Chủ tịch/PCT UBND huyện (Đ/c Sơn);
- Các ngành: Phòng KTHT; TC-KH;
- Chánh, phó VP/HĐ&UB huyện;
- Lưu VT, KT Hà.
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