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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021  

cho Sở Thông tin và Truyền thông  

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

 

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2017 của 

UBND tỉnh Hải Dương về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông; 

Căn cứ Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ ác Quyết định số 3999/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND 

tỉnh Hải Dương về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự 

toán NSNN và kế hoạch đầu tư công năm 2021;  

Căn cứ Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh 

Hải Dương về việc phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công nghệ 

thông tin năm 2021;  

Quyết định số 3202/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc bổ sung kinh phí tổ chức Hội nghị kết nối, xúc tiến tiêu thụ vải 

thiều và nông sản tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2021;  

Quyết định số 3291/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Kế hoạch ứng dụng công nghệ 

thông tin tỉnh Hải Dương năm 2021; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Điề chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nƣớc cho Sở Thông tin 

và Truyền thông theo phụ lục đính kèm. 

1. Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nƣớc năm 2021. 

2. Thuyết minh phân bổ dự toán chi NSNN năm 2021. 

Điều 2. Căn cứ Dự toán ngân sách nhà nƣớc năm 2021 đƣợc giao. Sở 

Thông tin và Truyền thông thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà 

nƣớc và các văn bản hƣớng dẫn thực hiện. 



Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Trƣởng các phòng chuyên môn và các đơn 

vị liên quan thuộc và trực thuộc tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

  

Nơi nhận: 
- Sở TC HD; 

- KBNN HD; 

- Nhƣ điều 3; 

- Lƣu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

Nguyễn Cao Thắng 
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