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QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh,bổ sung dự toán chi ngân sách
Nhà nước để thanh toán kinh phí tuyên truyền 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 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh
Quảng Nam về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân
sách nhà nước năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh
Quảng Nam về việc bổ sung dự toán năm 2021 cho các đơn vị để thực hiện Kế
hoạch Truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai – Chủ động
thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu trong tình hình dịch bệnh Covid-19 trên
địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 3181/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh
Quảng Nam về việc bổ sung dự toán kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình
MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 3481/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh
Quảng Nam về việc bổ sung kinh phí cho các đơn vị để thực hiện Kế hoạch Truyền
thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh Quảng
Nam về việc bổ sung kinh phí phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho các cơ quan, đơn vị,
địa phương (đợt 1); Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh
Quảng Nam về việc bổ sung kinh phí phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho các cơ quan,
đơn vị, địa phương (đợt 2);
Theo đề nghị của Chánh văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông Quảng
Nam và Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Nam,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước để thanh toán
kinh phí tuyên truyền trên lĩnh vực thông tin truyền thông năm 2021, như sau:

1. Điều chỉnh giảm dự toán kinh phí ngân sách phân bổ cho Văn phòng Sở
Thông tin và Truyền thông Quảng Nam, số tiền: 275.273.903 đồng (Hai trăm bảy
mươi lăm triệu, hai trăm bảy mươi ba ngàn, chín trăm lẻ ba đồng).
2. Cấp bổ sung kinh phí cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
Quảng Nam, số tiền: 275.273.903 đồng (Hai trăm bảy mươi lăm triệu, hai trăm bảy
mươi ba ngàn, chín trăm lẻ ba đồng), từ nguồn kinh phí điều chỉnh tại khoản 1.
(Theo phụ lục đính kèm)
Điều 2. Căn cứ kinh phí điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước
năm 2021, Chánh văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và
Truyền thông Quảng Nam, 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, 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 349 /QĐ-STTTT ngày 30 tháng 12 năm 2021
của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam)
Mã số ĐV SDNS: 1072032
Đơn vị tính: Đồng
Mã
nguồn CH
NS

12

L

K

427 160 171

Mã
CTMT

Nội dung

Số tiền

TỔNG DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH
GIẢM :

305.273.903

Tính chất nguồn kinh phí không tự
chủ (12):

180.573.903

Tuyên truyền "Nâng cao chất lượng
hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh
Quảng Nam giai đoạn 2017-2021"
(Quyết định số 428/QĐ-UNND
ngày 10/02/2017)

6.500.000

Tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền
lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia
trong tình hình mới

20.000.000

Tuyên truyền về triển khai thực
hiện công tác hội nhập quốc tế giai
đoạn 2021-2025

20.000.000

Tuyên truyền về cải cách hành
chính

20.000.000

Tuyên truyền về Hiệp định Thương
mại tự do giữa Việt Nam và Liên
minh châu Âu (EVFTA) (Quyết
định số 2486/QĐ-UBND ngày
09/9/2020)

10.000.000

Tuyên truyền chuyển đổi IPv4 sang
IPv6

44.473.903

12

15

15

12

427 250 278

427 280 338

0405

427 340 341

427 340 341 00959

Bổ sung kinh phí để chi thực hiện
nhiệm vụ Truyền thông nâng cao
nhận thức về phòng, chống thiên tai
– Chủ động thích ứng và ứng phó
với biến đổi khí hậu trong tình hình
dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn
tỉnh Quảng Nam

59.600.000

Tính chất nguồn kinh phí không tự
chủ (12):

10.000.000

Mở chuyên mục và đưa tin Tuyên
truyền về Sự nghiệp môi trường
năm 2021 bài trên Cổng Thông tin
điện tử tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ
www.quangnam.gov.vn

10.000.000

Tính chất nguồn kinh phí không tự
chủ (15):

40.000.000

Xây dựng chuyên trang, tuyên
truyền Cuộc thi Vườn - Tường Đường - Khu Dân cư nông thôn
mới kiểu mẫu đẹp; Tuyên truyền
trên Cổng Nông thôn mới (địa chỉ:
nongthonmoi.net).

40.000.000

Tính chất nguồn kinh phí không tự
chủ (15):

44.700.000

Tuyên truyền về công tác chuyển
đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2021

44.700.000

Tính chất nguồn kinh phí không tự
chủ (12):

30.000.000

Tuyên truyền công tác bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm
kỳ 2021-2026.

30.000.000

PHỤ LỤC
ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
Đơn vị: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
(Kèm theo Quyết định số 349 /QĐ-STTTT ngày 30 tháng 12 năm 2021
của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam)
Mã số ĐV SDNS: 1092821
Đơn vị tính: Đồng
Mã
nguồn CH
NS

12

L

K

427 160 171

Mã
CTMT

Nội dung

Số tiền

TỔNG DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH
GIẢM :

305.273.903

Tính chất nguồn kinh phí không tự
chủ (12):

180.573.903

Tuyên truyền "Nâng cao chất lượng
hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh
Quảng Nam giai đoạn 2017-2021"
(Quyết định số 428/QĐ-UNND
ngày 10/02/2017)

6.500.000

Tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền
lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia
trong tình hình mới

20.000.000

Tuyên truyền về triển khai thực
hiện công tác hội nhập quốc tế giai
đoạn 2021-2025

20.000.000

Tuyên truyền về cải cách hành
chính

20.000.000

Tuyên truyền về Hiệp định Thương
mại tự do giữa Việt Nam và Liên
minh châu Âu (EVFTA) (Quyết
định số 2486/QĐ-UBND ngày
09/9/2020)

10.000.000

Tuyên truyền chuyển đổi IPv4 sang
IPv6

44.473.903

12

15

15

12

427 250 278

427 280 338

0405

427 340 341

427 340 341 00959

Bổ sung kinh phí để chi thực hiện
nhiệm vụ Truyền thông nâng cao
nhận thức về phòng, chống thiên tai
– Chủ động thích ứng và ứng phó
với biến đổi khí hậu trong tình hình
dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn
tỉnh Quảng Nam

59.600.000

Tính chất nguồn kinh phí không tự
chủ (12):

10.000.000

Mở chuyên mục và đưa tin Tuyên
truyền về Sự nghiệp môi trường
năm 2021 bài trên Cổng Thông tin
điện tử tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ
www.quangnam.gov.vn

10.000.000

Tính chất nguồn kinh phí không tự
chủ (15):

40.000.000

Xây dựng chuyên trang, tuyên
truyền Cuộc thi Vườn - Tường Đường - Khu Dân cư nông thôn
mới kiểu mẫu đẹp; Tuyên truyền
trên Cổng Nông thôn mới (địa chỉ:
nongthonmoi.net).

40.000.000

Tính chất nguồn kinh phí không tự
chủ (15):

44.700.000

Tuyên truyền về công tác chuyển
đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2021

44.700.000

Tính chất nguồn kinh phí không tự
chủ (12):

30.000.000

Tuyên truyền công tác bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm
kỳ 2021-2026.

30.000.000

