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SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
Số:  50/QĐ-STTTT 

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày 30 tháng 10 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH   

Về việc bổ sung kinh phí điều chỉnh tăng lương năm 2018 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Căn cứ Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của 

UBND tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam; Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND 

ngày 29 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi điểm a, khoản 

2, Điều 3 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của 

UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam; 

Căn cứ Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2018 của 

UBND tỉnh Hà Nam về việc cấp bổ sung kinh phí điều chỉnh tăng lương năm 2018 

cho các đơn vị khối tỉnh, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao dự toán bổ sung chi NSNN năm 2018 cho các đơn vị trực 

thuộc theo phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Căn cứ dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2018 được giao, thủ 

trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các 

văn bản hướng dẫn thực hiện. 

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Tài chính; 

- KBNN tỉnh Hà Nam; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Tuấn 



 

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam 

Chương 427 
Mẫu biểu số 49 

PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 

(Kèm theo quyết định số: 50/QĐ-STTTT ngày 30/10/2018  

của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

Đơn vị: đồng 

STT Nội dung Tổng số 

Chi tiết theo đơn vị sử dụng 

Văn phòng Sở 

Thông tin và 

Truyền thông 

Trung tâm 

CNTT và 

Truyền thông 

A B 1 2 3 

I 
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách 

phí, lệ phí  
  

 

1 Số thu phí, lệ phí    

1.1 Lệ phí    

1.2 Phí    

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại    

2.1 Chi sự nghiệp     

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên    

b 
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên 
  

 

2.2 Chi quản lý hành chính    

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ    

b 
Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ 
  

 

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN    

3.1 Lệ phí    

3.2 Phí    

II Dự toán chi ngân sách nhà nước  40.762.000 36.286.000 4.476.000 

1 Chi quản lý hành chính (427, 341) 36.286.000 36.286.000  

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ    

1.2 
Kinh phí không thực hiện chế độ 

tự chủ 
36.286.000 36.286.000  

2 Sự nghiệp kinh tế (427, 314) 4.476.000  4.476.000 

2.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ    

2.2 
Kinh phí không thực hiện chế độ 

tự chủ 
4.476.000  4.476.000 



 

STT Nội dung Tổng số 

Chi tiết theo đơn vị sử dụng 

Văn phòng Sở 

Thông tin và 

Truyền thông 

Trung tâm 

CNTT và 

Truyền thông 

 Mã đơn vị sử dụng NSNN  1011176  

 
Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao 

dịch 
 0311  

 


		2018-10-30T15:05:11+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Duy Tuấn<nguyenduytuan@hanam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




