ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày

tháng

năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung dự toán kinh phí năm 2021 thuê dịch vụ công nghệ
thông tin: Hệ thống phần mềm du lịch thông minh tỉnh Quảng Nam
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/5/2016; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ
về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính
quy đ ịnh chi tiết và h ư ớng dẫn thi hành một số đ iều của Nghị đ ịnh số
163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh
về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà
nước năm 2021;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 391/TTr-STC ngày
30/8/2021 và ý kiến của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Khoản 10,
Thông báo số 395/TB-UBND ngày 08/9/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp cho Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, số tiền: 2.000.000.000
đồng (Hai tỷ đồng), từ nguồn sự nghiệp văn hóa thông tin chưa phân bổ trong dự
toán ngân sách tỉnh năm 2021, để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho thuê dịch vụ
công nghệ thông tin: Hệ thống phần mềm du lịch thông minh tỉnh Quảng Nam
trong năm 2021.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm phê duyệt dự toán
chi tiết, tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ năm 2021 và gửi kết quả
đấu thầu cho Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kinh phí.
2. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh lập thủ tục cấp kinh phí, kiểm
soát chi và hướng dẫn thực hiện thanh, quyết toán theo quy định.
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chánh Văn phòng Điều phối
Nông thôn mới tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương 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;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX, KTTH.
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