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Đắk Nông, ngày        tháng      năm 2022 

  

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phân bổ dự toán thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia 

 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông; 

Căn cứ Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước thực 

hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022;  

Theo đề nghị của Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân bổ dự toán chi NSNN thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông,  Dự án: “ Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới” năm 2022 là 3.431 triệu đồng (theo phụ lục chi tiết đính 

kèm). 

Điều 2. Căn cứ dự toán chi NSNN được giao, Trưởng các phòng tổ chức 

thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực 

hiện. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh văn phòng Sở, Trưởng các phòng của Sở và các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận:     
- Như Điều 3;  

- Kho Bạc tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 
 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Thương 



 

 

 

Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông      Mẫu biểu số 48 

Chương: 427  

PHỤ LỤC I 

 Phân bổ kinh phí chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  

Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông 

Mã QHNS: 1091682 

Mã KBNN: 3061 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-STTTT  ngày     tháng      năm 2022 

của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông) 
 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Nội dung Tổng số 

I  Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí  

II Dự toán chi ngân sách nhà nước   

1 Sự nghiệp đào tạo   

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  

1.2 Kinh phí  không thực hiện chế độ tự chủ  

2 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin   

1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  

1.2 

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (MS: 0750) 

42 

- 

 Dự án 1: Biểu dương, tôn điển hình tiên tiến, phát huy vai trò 

của người có uy tín, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp 

pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông 

phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030   

36 

- 

Dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh 

tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi 

3 

- 
Dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ 

chức thực hiện Chương trình 
3 

 



Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông      Mẫu biểu số 48 

Chương: 427  

PHỤ LỤC II 

 Phân bổ kinh phí chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  

Giảm nghèo bền vững  

Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông 

Mã QHNS: 1091682 

Mã KBNN: 3061 
( Kèm theo quyết định số:      /QĐ-STTTT  ngày     tháng      năm 2022 

của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông) 
 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Nội dung Tổng số 

I  Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí  

II Dự toán chi ngân sách nhà nước   

1 Sự nghiệp đào tạo   

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  

1.2 Kinh phí  không thực hiện chế độ tự chủ  

2 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin (L160-K171)  

1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  

1.2 

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

(MS: 0010) 

389 

-  Dự án: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin (MS:00025) 389 

+ Tiểu dự án: Giảm nghèo về thông tin (Loại 160, khoản 171) 389 

 

 

 

 

 

 

 



Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông      Mẫu biểu số 48 

Chương: 427  

PHỤ LỤC III 

 Phân bổ kinh phí chi thực hiện Chương trình mục tiêu  

quốc gia xây dựng nông thôn mới 

Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông 

Mã QHNS: 1091682 

Mã KBNN: 3061 
( Kèm theo quyết định số:      /QĐ-STTTT  ngày     tháng      năm 2022 

của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông) 
 

Đơn vị tính:Triệu  đồng 

STT Nội dung Tổng số 

I  Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí  

II Dự toán chi ngân sách nhà nước   

1 Sự nghiệp đào tạo   

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  

1.2 Kinh phí  không thực hiện chế độ tự chủ  

2 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin   

1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  

1.2 

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới (MS: 0390) 

3.000 

- 
 Hỗ trợ cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền 

thông cơ sở  
1.000 

- 
Phát triển hoàn thiện hệ thống cơ sở hạn tầng, hạ tầng, 

chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn 
2.000 

 


		2022-08-09T09:06:24+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-09T10:24:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-09T10:25:04+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-09T10:25:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-09T10:26:06+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-09T10:26:17+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-09T10:26:25+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-09T10:26:32+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-09T10:26:42+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-09T10:26:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-09T10:26:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




