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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

ðà Nẵng, ngày18 tháng 02 năm 2009

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh về ñịnh mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí
ñối với các ñề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng
ngân sách nhà nước của thành phố ðà Nẵng
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07 tháng 5 năm
2007 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn ñịnh mức xây dựng
và phân bổ dự toán kinh phí ñối với các ñề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng
ngân sách Nhà nước;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số
517/SKHCN-VP ngày 08 tháng 9 năm 2008 và ñược sự thống nhất ý kiến của Thường
trực HðND thành phố ðà Nẵng tại Công văn số 2352/TT-HðND ngày 09 tháng 01 năm
2009,

QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về ñịnh mức xây dựng
và phân bổ dự toán kinh phí ñối với các ñề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử
dụng ngân sách nhà nước của thành phố ðà Nẵng.
ðiều 2. Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm chủ trì, phối
hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức triển khai,
hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy ñịnh nêu tại ðiều 1.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám ñốc các Sở:
Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy
ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các
cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
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