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QUYẾT  ỊN  

Về việc cô g bố cô g k ai số  iệu bổ su g  g   s c  nhà  ƣớc 

 ăm 2022  

 

  ÁM  Ố  SỞ T ÔN  T N VÀ TRUYỀN T ÔN  

 

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 347/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh, phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 

2022 cho các cơ quan, địa phương; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng.  

 

QUYẾT  ỊN : 

 

 iều 1. Công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của 

Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa theo Phụ biểu đính 

kèm. 

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

Số: 29/QĐ-STTTT  Khánh Hòa, ngày 21 tháng 02 năm 2022 
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 iều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra 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). 

 

  ÁM  Ố  

 

 

 

 

 

 

P  m Duy L c 
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 ơ  vị: Sở T ô g ti  và Truyề  t ô g tỉ   K      òa 

  ƣơ g: 427 

DỰ TOÁN T U -     N ÂN SÁ    ƢỢ     O VÀ P ÂN BỔ  

CHO CÁC  ƠN VỊ TRỰ  T U   NĂM 2022 

Đơn vị tính: 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 
Tổ g số t u, c i      g   

s c    í,  ệ   í 
- - - - - 

B 
D  t    c i  g   s c    à 

 ƣớc 
3.725.000 3.725.000 3.725.000 - - 

I Nguồ   g   s c  tr  g  ƣớc 3.725.000 3.725.000 3.725.000 - - 

1 Chi quản lý hành chính - - - - - 

2 Chi sự nghiệp văn hóa 3.725.000 3.725.000 3.725.000   

2.1 
Kinh phí thực hiện chế độ tự 

chủ 
- - - - - 

2.2 Kinh phí cải cách tiền lương - - - - - 

2.3 
Kinh phí không thực hiện chế 

độ tự chủ 
3.725.000 3.725.000 3.725.000 - - 

- 

Kinh phí Đề án Bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản nghệ 

thuật Bài chòi 

3.725.000 3.725.000 3.725.000 - - 

… …  - - - - - 

II Nguồ  vố  việ  trợ - - - - - 

III Nguồ  vay  ợ  ƣớc  g ài - - - - - 

 

(Kèm theo Quyết định số 29/QĐ-STTTT  ngày 21/02/2022  

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


		2022-02-21T14:49:01+0700
	Việt Nam
	Phạm Duy Lộc
	Phạm Duy Lộc<pdloc@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-02-21T15:50:00+0700
	Việt Nam
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




