
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-STTTT 
Điện Biên, ngày        tháng 10 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v bổ sung dự toán chi ngân sách cho các đơn vị  

tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2019 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 463/QĐ-UBND, ngày 05/5/2008 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 945/QĐ-UBND, ngày 03/10/2019 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc bổ sung dự toán chi ngân sách cho các đơn vị tổ chức thực 

hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2019; 

Theo đề nghị của Chánh văn phòng sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 cho Văn phòng Sở. 

(theo phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Căn cứ dự toán năm 2019 được giao bổ sung, Văn phòng Sở có 

trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí được giao theo 

đúng Luật Ngân sách và các quy định hiện hành . 

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

Văn phòng Sở chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tài chính; 

- KBNN; 

- Lưu: KT, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Chu Xuân Trường 

 

 



CHI TIẾT GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2019 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-STTTT ngày     /10/2019 

của Sở Thông tin và Truyền thông) 

Mã số: 1115398 

ĐVT: Triệu đồng 

Chương Loại Khoản Nội dung Tổng số Ghi chú 

   A/ NHIỆM VỤ THU:   

   B/ NHIỆM VỤ CHI : 50  

   1/ Chi thường xuyên   

427 340 341 1.QLHC : 

VP sở thông tin và truyền thông 

Mã ĐVCQHVNS : 1081043 

 

50 

 

 

   1.1/Kinh phí thực hiện tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm 
 

 

      

   1.2/Kinh phí không thực hiện tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm 
50 

 

   

- Bổ sung kinh phí mua sắm trang 

thiết bị phòng làm việc Giám đốc và 

Phó Giám đốc mới được bổ nhiệm 

50  
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