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QUYẾT ĐỊNH
Giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 25/3/2008 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Quảng 
Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 18/08/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Quảng Nam Về việc điều chỉnh và bổ sung dự toán kinh phí cho cơ quan, 
đơn vị, địa phương, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 
2021 từ số dư nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện 
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 chuyển sang năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 cho Trung 

tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Nam để thông tin, tuyên truyền, 
thực hiện duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử nongthonmoi.net với số tiền: 
100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng y). 

(Theo phụ lục đính kèm)
Điều 2: Căn cứ kinh phí bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 

được giao, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng 
Nam, Phụ trách kế toán đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng Luật ngân sách Nhà 
nước, các văn bản hướng dẫn Luật và các chế độ tài chính quy định hiện hành.

Điều 3: Chánh văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và 
Truyền thông Quảng Nam và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành quyết định này.    

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :                                                                                            
- Như điều 3;      
- Sở Tài chính;
- KBNN QNam;
- BGĐ;
- Lưu: VT-VP-KT.             

GIÁM ĐỐC

 
#ChuKyLanhDao 

PHỤ LỤC



GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
Đơn vị: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Nam 

(Kèm theo Quyết định số 200/QĐ-STTTT ngày 20 tháng 8 năm 2021 
của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam)

Mã số ĐV SDNS: 1072032
Đơn vị tính: Đồng

Mã 
nguồn 

NS
CH L K Mã 

CTMT Nội dung Số tiền

 
    TỔNG DỰ TOÁN GIAO CHI : 100.000.000

12 427 160 171 Tính chất nguồn kinh phí không tự 
chủ (12): 100.000.000

    

0405

Bổ sung kinh phí để thông tin, 
tuyên truyền, thực hiện duy trì hoạt 
động Cổng thông tin điện tử 
nongthonmoi.net

100.000.000
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