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Đắk Nông, ngày         tháng 3  năm 2023 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện và giải ngân nguồn kinh 

phí sự nghiệp năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông 

  
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

 
 

Căn cứ Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc phân bổ, điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Đắk 

Nông về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-STTTT ngày 09/01/2023 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc điều chỉnh giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 

2023; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện 

và giải ngân nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền 

thông (Phụ lục kèm theo). 

1. Căn cứ nội dung nhiệm vụ được ban hành tại Quyết định này; các phòng, 

Trung tâm CNTT&TT thực hiện tham mưu xây dựng kế hoạch, quy trình thủ tục 

để triển khai thực hiện đảm bảo giải ngân 100% kinh phí theo đúng quy định và 

đúng tiến độ đề ra; báo cáo Ban Giám đốc kết quả đạt được theo định kỳ hàng 

tuần thông qua Văn phòng Sở, đề xuất phương án xử lý khi có khó khăn, vướng 

mắc trong công tác thực hiện nhiệm vụ được giao. 

2. Văn phòng Sở chịu trách nhiệm theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện 

đối với từng nhiệm vụ; định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc kết 

quả, khả năng giải ngân kinh phí để có phương án xử lý, điều chỉnh kịp thời. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở và các cơ quan, 

đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, VP (D). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Thương 
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