
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1390 /QĐ-STTTT Hải Dương, ngày  31 tháng 10 năm 2022
 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán để tổ chức Hội nghị xúc tiến 

thương mại vải thiều Thanh Hà và các sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương, 
Tuần lễ xúc tiến thương mại và du lịch Hải Dương

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 2870/QĐ-UBND  ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc bổ sung kinh phí để tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại vải 
thiều Thanh Hà và các sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương, Tuần lễ xúc tiến 
thương mại và du lịch Hải Dương;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai dự toán tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại 
vải thiều Thanh Hà và các sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương, Tuần lễ xúc tiến 
thương mại và du lịch Hải Dương cho các phòng chuyên môn (theo biểu đính 
kèm).

Điều 2. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng chuyên môn và các đơn 
vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Sở TC HD;
- Như điều 2;
- Lưu: VT (Trang TTĐT Sở).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Cao Thắng



Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông
Chương: 427

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-STTTT ngày       /10/2022 của

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương)
Đơn vị: đồng

Chi tiết theo đơn vị sử dụng

STT Nội dung Tổng số
VP Sở TT&TT Trung tâm 

CNTT&TT

A B c 1 2

I Dự toán chi ngân sách nhà 
nước 100.000.000 100.000.000 

1 Chi quản lý hành chính 100.000.000 100.000.000 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự 
chủ   

1.2 Kinh phí không thực hiện chế 
độ tự chủ 100.000.000 100.000.000 

 

Kinh phí để tổ chức Hội nghị 
xúc tiến thương mại vải thiều 
Thanh Hà và các sản phẩm tiêu 
biểu tỉnh Hải Dương, Tuần lễ 
xúc tiến thương mại và du lịch 
Hải Dương

100.000.000 100.000.000 

2 Chi sự nghiệp
2.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

2.2 Chi thường xuyên không giao 
tự chủ 

3

KP chưa rõ nội dung phát 
sinh, chưa có chủ trương của 
cấp có thẩm quyền giao 
nhiệm vụ

   

II Mã số đơn vị sử dụng NSNN    

III Kho bạc Nhà nước nơi giao 
dịch    
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