
UBND TỈNH KHÁNH HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai ngân sách nhà nước năm 2022 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Căn cứ Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông và Quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 

01/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở 

Thông tin và Truyền thông; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được 

ngân sách nhà nước hỗ trợ và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của 

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 

15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự 

toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ 

Căn cứ Quyết định số 4732/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2022; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách đầu năm 2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa theo Phụ biểu đính kèm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các Trưởng phòng chuyên môn 

và các Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3 (VBĐT);  

- Sở Tài chính (VBĐT); 

- Trang TTĐT Sở (VBĐT); 

- Lưu: VT, VP (N, 02). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Duy Lộc 

Số: 217/QĐ-STTTT  Khánh Hòa, ngày 29 tháng 12 năm 2021 
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Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa 

Chương: 427 

Đơn vị tính: Triệu đồng 
 

 

Số 

TT 
Nội dung 

Tổng số 

được 

giao 

Tổng số 

đã phân 

bổ 

Trong đó: 

Văn 

phòng Sở 

Trung tâm 

CNTT và 

DVHCCTT 

Trung tâm 

Cổng 

TTĐT 

1 2 3 4=5+6+7 5 6 7 

A 
Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, 

lệ phí 
50 50 50 0 0 

- 
Phí thẩm định tài liệu không kinh 

doanh 
50 50 50 0 0 

B Dự toán chi ngân sách nhà nước      

I Nguồn ngân sách trong nước      

1 Chi quản lý hành chính: Khoản 341 5.757 5.757 5.757 0 0 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 3.319 3.319 3.319 0 0 

1.2 Kinh phí cải cách tiền lương 72 72 72 0 0 

1.3 
Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ 
2.366 2.366 2.366 0 0 

- Bổ sung chế độ lễ, Tết Nguyên đán 31 31 31 0 0 

- 

Chi phí thuê tên miền, viết tin bài 

lên trang thông tin điện tử 

stttt.khanhhoa.gov 
15 15 15 0 0 

- Kinh phí trang phục thanh tra 15 15 15 0 0 

- 

 Kinh phí hoạt động theo dõi, xử lý 

thông tin sai sự thật, thông tin xấu, 

độc trên không gian mạng 
45 45 45 0 0 

- 
 Hỗ trợ nhuận bút bài viết về du lịch 

Khánh Hoà 
90 90 90 0 0 

- Điểm báo trong nước về Khánh Hòa 40 40 40 0 0 

- 
Tổ chức lớp tập huấn công tác 

thông tin đối ngoại 
27 27 27 0 0 

- 

Kinh phí thực hiện tuyên truyền, 

quảng bá về Khánh Hòa trên Báo 

Thanh Niên 
315 315 315 0 0 

- 

Kinh phí xây dựng Chương trình 

truyền hình về chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả 
83 83 83 0 0 

- Kinh phí tổ chức tọa đàm về Ngày 16 16 16 0 0 

(Kèm theo Quyết định số 217/QĐ-STTTT  ngày 29/12/2021 

 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa)

 

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ  

CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2022 
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Số 

TT 
Nội dung 

Tổng số 

được 

giao 

Tổng số 

đã phân 

bổ 

Trong đó: 

Văn 

phòng Sở 

Trung tâm 

CNTT và 

DVHCCTT 

Trung tâm 

Cổng 

TTĐT 

1 2 3 4=5+6+7 5 6 7 

sách Việt Nam 21/4 

- 
Xây dựng chương trình truyền hình 

về văn hóa đọc 
41 41 41 0 0 

- 

Kinh phí thực hiện Chương trình 

truyền thông Chính phủ điện tử IT 

TODAY trên địa bàn tỉnh 
83 83 83 0 0 

- 

Tuyên truyền, quảng bá về tình hình 

phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 

Khánh Hòa” trên Đài Tiếng nói Việt 

Nam  

121 121 121 0 0 

- 

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, 

giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ 

tham gia giải quyết một số vấn đề xã 

hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 

2017-2027” trên địa bàn tỉnh 

62 62 62 0 0 

- 

Phối hợp với Đài Phát thanh và 

Truyền hình Khánh Hòa xây dựng 

chương trình phổ biến các kiến thức 

tiêu dùng cho người dân để sử dụng 

lương thực, thực phẩm an toàn, tiết 

kiệm; đảm bảo dinh dưỡng cho 

người dân phát trên sóng KTV 

83 83 83 0 0 

- 

Tập huấn kiến thức kỹ năng nghiệp 

vụ cho cán bộ phụ trách về CNTT và 

cán bộ làm công tác thông tin cơ sở 
22 22 22 0 0 

- 
Tập huấn tuyên truyền nâng cao 

nhận thức về chuyển đổi số 
54 54 54 0 0 

- 
Thực hiện bản tin Chuyển đổi số sử 

dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) 
49 49 49 0 0 

- 

Thực hiện chuyên mục Chuyển đổi 

số phát trên sóng phát thanh của 

Đài PTTH Khánh Hòa   
67 67 67 0 0 

- 

Thực hiện chuyên mục An toàn 

thông tin  phát trên sóng phát thanh 

của Đài PTTH Khánh Hòa (thời 

lượng: 30 phút/số) 

47 47 47 0 0 

- 

Thực hiện chuyên mục An toàn 

thông tin phát trên sóng truyền hình 

của Đài PTTH Khánh Hòa (thời 

lượng: 15 phút/số) 

60 60 60 0 0 

- 
Thực hiện tài liệu truyền thanh 

tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam 
13 13 13 0 0 
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Số 

TT 
Nội dung 

Tổng số 

được 

giao 

Tổng số 

đã phân 

bổ 

Trong đó: 

Văn 

phòng Sở 

Trung tâm 

CNTT và 

DVHCCTT 

Trung tâm 

Cổng 

TTĐT 

1 2 3 4=5+6+7 5 6 7 

21/4, Ngày Sách và Bản quyền thế 

giới 23/4 

- 

Tổ chức Cuộc thi ảnh “Check in 

Nha Trang – Khánh Hòa” trên 

Trang fanpage Cổng Thông tin điện 

tử tỉnh Khánh Hòa 

72 72 72 0 0 

- 

Tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan 

báo chí nhân kỷ niệm 96 năm Ngày 

Báo chí cách mạng Việt Nam 
49 49 49 0 0 

- 
Xây dựng tài liệu tuyên truyền 

phòng chống ma túy 
18 18 18 0 0 

- 

Truyền thông văn hóa, du lịch Nha 

Trang – Khánh Hòa trên phong bì 

và con Tem Bưu chính 
117 117 117 0 0 

- 

Xây dựng tài liệu truyền thông 

phòng, chống mua bán người theo 

Kế hoạch số 1398/KH-STTTT ngày 

15/6/2021 

18 18 18 0 0 

- 

Chi phí hội đồng đánh giá ứng dụng 

CNTT tại các cơ quan nhà nước trên 

địa bàn tỉnh 
8 8 8 0 0 

- 

Hoạt động của Ban chỉ đạo ứng 

dụng CNTT tỉnh KH (Ban chỉ đạo 

xây dựng chính quyền điện tử) 
30 30 30 0 0 

- 

Tập huấn nâng cao nhận thức về 

chuyển đổi số và tổ chức sự kiện 

Ngày chuyển đổi số 
135 135 135 0 0 

- 
Duy trì, nâng cấp hệ thống GIS 

Khánh Hòa 
450 450 450 0 0 

- 

Tập huấn các kiến thức, kỹ năng 

đảm bảo an toàn thông tin; ứng 

dụng CNTT cho lãnh đạo, quản lý 

phụ trách về CNTT, công chức, viên 

chức, người lao động trong các cơ 

quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

90 90 90 0 0 

2 
Chi sự nghiệp khoa học và công 

nghệ 
0 0 0 0 0 

3 Chi sự nghiệp khác: Khoản 314 5.356 5.356 0 4.287 1.069 

3.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 2.066 2.066 0 1.471 595 

3.2 Kinh phí cải cách tiền lương 51 51 0 36 15 

3.3 
Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ 
3.329 3.329 0 2.780 459 
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Số 

TT 
Nội dung 

Tổng số 

được 

giao 

Tổng số 

đã phân 

bổ 

Trong đó: 

Văn 

phòng Sở 

Trung tâm 

CNTT và 

DVHCCTT 

Trung tâm 

Cổng 

TTĐT 

1 2 3 4=5+6+7 5 6 7 

- Bổ sung chế độ lễ, Tết Nguyên đán 21 30 0 21 9 

- 

Chi trả nhuận bút Cổng thông tin 

điện tử phát triển nguồn nhân lực 

tỉnh Khánh Hòa 

11 11 0 11 0 

- Chi trực Trung tâm dữ liệu tỉnh  105 105 0 105 0 

- 
Chi hoạt động Trung tâm dữ liệu 

tỉnh 
1.260 1.260 0 1.260 0 

- 

Thuê dịch vụ CNTT: Hệ thống ngăn 

chặn tấn công có chủ đích cho hệ 

thống thông tin tại TTDL tỉnh  

450 450 0 450 0 

- 

Bản quyền phần mềm thương mại: 

- Phần mềm quét lỗ hổng bảo mật 

ứng dụng web; 

- Phần mềm sao lưu dữ liệu: Veeam 

Backup & Replication. 

450 450 0 450 0 

- 

Duy trì dịch vụ tin nhắn (SMS) 

thông báo kết quả, tiến độ giải quyết 

hồ sơ; các dịch vụ liên quan đến 

thanh toán trực tuyến (phí, lệ phí, 

biên lai điện tử); cước tổng đài và 

đường dây nóng để hướng dẫn hỗ 

trợ khách hàng sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến; cập nhật tin, bài 

trên Cổng thông tin Dịch vụ hành 

chính công trực tuyến năm 2021. 

Chi phí vận hành Hệ thống tiếp 

nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị 

của người dân, doanh nghiệp về 

kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa và 

duy trì tin nhắn SMS, tổng đài tiếp 

nhận phản ánh kiến nghị 

483 483 0 483 0 

- 
Nhuận bút viết tin, bài trên Cổng thông 

tin điện tử tỉnh Khánh Hòa 
450 450 0 0 450 

II Nguồn vốn viện trợ 0 0 0 0 0 

III Nguồn vay nợ nước ngoài 0 0 0 0 0 
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