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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

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

Số:  1118  /QĐ-STTTT Hải Dương, ngày  5 tháng 10 năm 2021
 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước 

quý 3 năm 2021

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 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ 
Tài chính Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán 
ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 3999/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 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; Quyết định số 886/QĐ-
UBND ngày 19 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc cấp kinh 
về việc Tạm cấp kinh phí cho các cơ quan, đơn vị khối tỉnh và bổ sung kinh phí 
cho các huyện, thành phố và thị xã để phục vụ công tác bầu cử địa biểu Quốc 
hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Quyết định số 
1806/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 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 1806/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công nghệ thông 
tin năm 2021;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán Ngân sách nhà 
nước quý 3 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông, nội dung như sau:

1. Số liệu thực hiện thu, chi:
(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
2. Thuyết minh số liệu thực hiện:
Quý 3 Năm 2021, với kinh phí được giao Sở Thông tin và Truyền thông 

đã thực hiện tốt các yêu cầu trong lĩnh vực công việc của ngành và nhiệm vụ 
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chuyên môn được giao, đảm bảo đầy đủ nhiệm vụ chi thường xuyên, hoạt động 
của cơ quan và chi bám sát dự toán được giao, cụ thể: Thực hiện việc chi trả 
tiền: Lương, công, PC các tháng 7,8,9, điện nước, nhiên liệu, văn phòng phẩm; 
ngoài ra còn tổ chức, quản lý kinh phí sự nghiệp nhà nước đặt hàng DVSNC.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở 

và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Sở TC HD;
- Như điều 3;
- Trang TTĐT Sở TTTT;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Cao Thắng
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 Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông
 Chương: 427

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN 
THU, CHI NGÂN SÁCH QUÝ 3 NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-STTTT ngày 05/10/2021 
của Sở Thông tin và Truyền thông)

Đơn vị: Triệu đồng

So sánh (%)
Số 
TT Nội dung Dự toán 

năm

Ước thực 
hiện quý 
3/2021 Dự toán Cùng kỳ

năm trước

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách 
phí, lệ phí 150,0  4,5   

1 Phí 145,0 4,4 3,0  

2 Lệ phí 5,0 0,1 2,0  

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 19.247,0 1.639,0   

1 Chi quản lý hành chính 7.010,0 966,0   

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 
(L: 340-K341) 4.742,0 966,0 20,4 100,0 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ 
tự chủ (L: 340-K: 341) 2.268,0                -                  -                  -   

2 Chi sự nghiệp 12.237,0 673,0   

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
(L: 250-K: 314) 2.513,0 673,0                -                  -   

 
- KP NS cấp để thực hiện đặt 
hàng, đấu thầu cung cấp DVSNC 
sử dụng kinh phí NSNN

2.513,0 673,0 26,8           
124,6 

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường 
xuyên 9.724,0                -                  -                  -   

 - Đào tạo (L: 070-K: 083)          224,0    

 - Phát triển CNTT (L: 280-K: 
314)       9.500,0                -     
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