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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 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán 
ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 3695/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc phê duyệt và phân bổ, bổ sung dự toán kinh phí cho các cơ 
quan, đơn vị, địa phương để phối hợp đăng cai tổ chức Liên hoan Âm nhạc ASEAN 
2022 và tổ chức Tổng kết, Bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 và 
Khai mạc Năm Quốc gia Khởi nghiệp - Quảng Nam 2023;

Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-STTTT ngày 30/12/2022 của Sở Thông tin và 
Truyền thông Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công 
sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông Quảng 
Nam.

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, số 
tiền 166.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi sáu triệu đồng), cụ thể: 

- Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam, số tiền 
142.905.000 đồng (Một trăm bốn mươi hai triệu, chín trăm lẻ năm ngàn đồng) từ 
nguồn sự nghiệp văn hoá thông tin chưa phân bổ tại Quyết định số 1883/QĐ-
UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh, để thanh toán kinh phí thực hiện các hoạt 
động phục vụ tổng kết, Bế mạc Năm Du lịch quốc gia – Quảng Nam 2022.



- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Nam, số tiền 
23.095.000 đồng (Hai mươi ba triệu, không trăm chín mươi lăm ngàn đồng) từ 
nguồn sự nghiệp văn hoá thông tin tại Quyết định số 1883/QĐ-UBND ngày 
15/7/2022 của UBND tỉnh 3.095.000 đồng và Quyết định số 3626/QĐ-UBND 
ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh: 20.000.000 đồng, để tuyên truyền các hoạt động 
tổng kết, Bế mạc Năm Du lịch quốc gia – Quảng Nam 2022.

 (Đính kèm phụ lục I và II)
Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2022 được giao bổ sung, Chánh 

văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng 
Nam, Trưởng các phòng có liên quan và Phụ trách kế toán các 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, Phụ trách kế toán, Trưởng các phòng và các 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

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 2022

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

(Kèm theo Quyết định số 387/QĐ-STTTT ngày  30 tháng 12 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 
CT
MT

Nội dung Số tiền

 
    TỔNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH 

GIAO BỔ SUNG: 142.905.000

15 427 160 171 Tính chất nguồn kinh phí không tự 
chủ (15): 142.905.000

15 427 160 171
Kinh phí thực hiện các hoạt động 
phục vụ tổng kết, Bế mạc Năm Du 
lịch quốc gia – Quảng Nam 2022.

142.905.000



PHỤ LỤC 
GIAO 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  387/QĐ-STTTT ngày  30 tháng 12 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 
CT
MT

Nội dung Số tiền

 
    TỔNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH 

GIAO BỔ SUNG: 23.095.000

15 427 160 171 Tính chất nguồn kinh phí không tự 
chủ (15): 23.095.000

15 427 160 171
Kinh phí thực hiện tuyên truyền các 
hoạt động tổng kết, Bế mạc Năm Du 
lịch quốc gia – Quảng Nam 2022.

23.095.000
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