UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2346 /STC-HCSN

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 9 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v chi phí hoạt động của Hội
đồng nghệ thuật điêu khắc đối
với công trình tượng đài Anh
hùng Nguyễn Văn Bảy

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh tại Công văn
số 739/VPUBND-ĐTXD ngày 18/9/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Đồng Tháp về việc tham mưu bố trí kinh phí tổ chức xét chọn mẫu phác thảo
tượng Anh hùng Nguyễn Văn Bảy;
Căn cứ Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ
về hoạt động mỹ thuật.
Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân Tỉnh như sau:
Theo khoản 4 Điều 23 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP, quy định: chi phí
hoạt động của Hội đồng nghệ thuật tượng đài, tranh hoành tráng do chủ đầu tư
bố trí trong tổng dự toán công trình theo quy định.
Theo Điều 24 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP, trong đó quy định: việc
sáng tác và xét chọn mẫu phác thảo tượng đài là bước chuẩn bị đầu tư dự án xây
dựng tượng đài. Đồng thời, tại khoản 1 Điều 26 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP,
trong đó quy định: bố cục mẫu phác thảo bước hai được duyệt là một trong các
căn cứ để lập dự toán công trình tượng đài.
Do đó, để tổ chức mời Hội đồng nghệ thuật ngành điêu khắc của tỉnh thực
hiện tư vấn xét chọn mẫu phác thảo và tư vấn về nghệ thuật trong quá trình
chuẩn bị đầu tư và thi công phần mỹ thuật công trình tượng đài, Sở Tài chính
trình Ủy ban nhân dân dân Tỉnh như sau:
1. Chấp thuận cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước mắt sử dụng từ
nguồn sự nghiệp văn hóa đã bố trí trong dự toán năm 2020 của đơn vị, với số
tiền: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) để chi hoạt động của Hội đồng
nghệ thuật, gồm: nghiên cứu khảo sát thực địa, thu thập tài liệu, chấm chọn mẫu
phác thảo, góp ý hồ sơ quy hoạch và thiết kế cơ sở mặt bằng, không gian tổng
thể công trình và các chi phí khác có liên quan.
2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp chi phí hoạt động của
Hội đồng nghệ thuật vào tổng dự toán công trình tượng đài theo quy định tại
Điều 23 và Điều 26 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP.
Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm chi và quyết toán theo chế độ quy
định hiện hành.

Kính trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, phê duyệt./.
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