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QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy 
định Luật ngân sách Nhà nước; Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của 
Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về 
việc hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

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 2077/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh 
Quảng Nam Về việc bổ sung dự toán cho các đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ, hoạt 
động trong đợt khai mạc Năm du lịch quốc gia – Quảng Nam 2022.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022 cho các đơn 

vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam, với 
tổng số tiền: 343.600.000 đồng (Ba trăm bốn mươi ba triệu, sáu trăm ngàn đồng y) 
để thanh toán chi phí phục vụ các hoạt động trong đợt khai mạc Năm du lịch quốc 
gia – Quảng Nam 2022, như sau:  

- Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam, số tiền: 323.600.000 
đồng (Ba trăm hai mươi ba triệu, sáu trăm ngàn đồng y) để chi hỗ trợ phóng viên dự 
họp báo, chi phục vụ hoạt động Trung tâm báo chí tại Lễ khai mạc và hỗ trợ Cơ 
quan thường trú khu vực miền Trung – Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) tường thuật 
trực tiếp Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia – Quảng Nam 2022, sản xuất tin bài, 
phóng sự tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của VOV. 

- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Nam, số tiền: 
20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng y) để cập nhật thông tin trên mạng xã hội 
(Trên Facebook, zalo 1022 Quảng Nam).

 (Đính kèm phụ lục I và II)



Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2022 được giao bổ sung, Thủ 
trưởng các đơn vị và phụ trách Kế toán Sở tổ chức thực hiện theo đúng quy định của 
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, Trưởng các phòng có liên quan, Giám đốc 
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông và các 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 I
GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

Đơn vị: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-STTTT ngày      tháng 8 năm 2022
của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam)

Mã số ĐV SDNS: 1092821
Đơn vị tính: Đồng

Mã 
nguồn 

NS
CH L K Mã 

CTMT Nội dung Số tiền

TỔNG DỰ TOÁN GIAO CHI : 323.600.000

12 427 160 171 Tính chất nguồn kinh phí không tự 
chủ (12): 323.600.000

Giao bổ sung dự toán chi ngân sách 
Nhà nước để chi hỗ trợ phóng viên 
dự họp báo, chi phục vụ hoạt động 
Trung tâm báo chí tại Lễ khai mạc 
và hỗ trợ Cơ quan thường trú khu 
vực miền Trung – Đài tiếng nói 
Việt Nam (VOV) tường thuật trực 
tiếp Lễ khai mạc Năm du lịch quốc 
gia – Quảng Nam 2022, sản xuất tin 
bài, phóng sự tuyên truyền trên các 
phương tiện truyền thông của VOV.

323.600.000

.



PHỤ LỤC II
GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

Đơn vị: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Nam 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-STTTT ngày      tháng 8 năm 2022 
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 : 20.000.000

12 427 160 171 Tính chất nguồn kinh phí không tự 
chủ (12): 20.000.000

    

Giao bổ sung dự toán để cập nhật 
thông tin trên mạng xã hội về các 
hoạt động Năm du lịch quốc gia – 
Quảng Nam 2022 (Trên Facebook, 
zalo 1022 Quảng Nam)

20.000.000


		2022-08-18T17:31:07+0700
	Quảng Nam


		2022-08-18T17:33:38+0700
	Quảng Nam


		2022-08-18T17:33:43+0700
	Quảng Nam


		2022-08-18T17:33:43+0700
	Quảng Nam


		2022-08-18T17:33:43+0700
	Quảng Nam




