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SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI

Chƣơng: 427

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐƢỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 11/QĐ-STTTT ngày 08/01/2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai)
ĐVT: Đồng

Trong đó
Số
TT

Tổng số đƣợc
giao

Nội dung

Tổng số đã phân
bổ

Văn phòng Sở

Trung tâm Công
nghệ thông tin và
Truyền thông

Chi Quản lý hành chính

5.457.000.000

5.457.000.000

5.457.000.000

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

3.790.000.000

3.790.000.000

3.790.000.000

1.2

Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương

90.000.000

90.000.000

90.000.000

1.3

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
Triển khai kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin
mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Đảm bảo an toàn hệ thống bảo mật và cảnh báo an
toàn an ninh thông tin
Mua sắm trang phục thanh tra

1.577.000.000

1.577.000.000

819.000.000

819.000.000

747.000.000

747.000.000

11.000.000

11.000.000

11.000.000

7.192.000.000

7.192.000.000

6.350.000.000

824.000.000

824.000.000

824.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

6.350.000.000

6.350.000.000

1

2

Nguồn sự nghiệp kinh tế

2.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

2.2

Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương

2.3

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

a
819.000.000
747.000.000

6.350.000.000

842.000.000

Trong đó
Số
TT

Nội dung

Tổng số đƣợc
giao

Tổng số đã phân
bổ

Văn phòng Sở

2.3.1 Kinh phí thực hiện thanh tra đột xuất, liên ngành
Kinh phí hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng
2.3.2
chống in lậu tỉnh Gia Lai
Kinh phí đảm bảo cho hoạt động của lực lượng xử phạt
2.3.3
vi phạm hành chính

21.000.000

21.000.000

21.000.000

47.000.000

47.000.000

47.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

2.3.4 Kinh phí mua bản tin báo chí tỉnh Gia Lai

78.000.000

78.000.000

78.000.000

2.3.5 Kinh phí Kiểm tra chất lượng Bưu chính

25.000.000

25.000.000

25.000.000

13.000.000

13.000.000

13.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

409.000.000

409.000.000

409.000.000

Kinh phí tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ
49
Kinh phí kiểm tra việc thực hiện xếp hạng chính quyền
2.3.7
điện tử tỉnh Gia Lai
2.3.6

2.3.8

Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành,
trục liên thông văn bản điện tử tỉnh Gia Lai

2.3.9

Bổ sung tính năng bảo mật cho thiết bị tường lửa của
các Sở, ngành

2.090.000.000

2.090.000.000

2.090.000.000

2.3.10

Nâng cấp phần mềm Một cửa điện tử liên thông và
Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Gia Lai

1.279.000.000

1.279.000.000

1.279.000.000

2.3.11

Xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tỉnh
Gia Lai theo Quyết định 877/QĐ-TTg năm 2018

1.355.000.000

1.355.000.000

1.355.000.000

2.3.12

Kinh phí quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy
trì các hệ thống thông tin của tỉnh

995.000.000

995.000.000

995.000.000

3

Nguồn sự nghiệp Văn hóa thông tin (Kinh phí
không thực hiện chế độ tự chủ)

1.016.000.000

1.016.000.000

1.016.000.000

Trung tâm Công
nghệ thông tin và
Truyền thông

Trong đó
Số
TT

Nội dung

Tổng số đƣợc
giao

Tổng số đã phân
bổ

3.1

Liên hoan Phát thanh truyền hình toàn tỉnh lần thứ IX –
năm 2019

112.000.000

112.000.000

112.000.000

3.2

Xây dựng và phát sóng chuyên mục Thông tin và
Truyền thông trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

54.000.000

54.000.000

54.000.000

3.3

Chi các hoạt động về thông tin đối ngoại

510.000.000

510.000.000

510.000.000

3.4

Chi các hoạt động về thông tin cơ sở

67.000.000

67.000.000

67.000.000

3.5

Chi đọc, kiểm tra lưu chiểu xuất bản phẩm lưu chiểu

15.000.000

15.000.000

15.000.000

3.6

Kinh phí tổ chức Ngày sách Việt Nam

103.000.000

103.000.000

103.000.000

3.7

Xuất bản Bản tin Thông tin và Truyền thông

155.000.000

155.000.000

155.000.000

Văn phòng Sở

4

Nguồn sự nghiệp Khoa học và công nghệ (Kinh phí
không thực hiện chế độ tự chủ)

86.000.000

86.000.000

86.000.000

4.1

Tổ chức Hội thi tin học trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ 19 năm
2019

86.000.000

86.000.000

86.000.000

5

Nguồn sự nghiệp Giáo dục và đào tạo (Kinh phí
không thực hiện chế độ tự chủ)

897.000.000

897.000.000

897.000.000

5.1

Đào tạo công nghệ thông tin cho CBCCVC tỉnh, huyện

897.000.000

897.000.000

897.000.000

6

Chƣơng trình mục tiêu quốc gia về công nghệ thông
tin (Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ)

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

15.648.000.000

15.648.000.000

14.806.000.000

TỔNG CỘNG

Trung tâm Công
nghệ thông tin và
Truyền thông

842.000.000
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SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI
VĂN PHÒNG SỞ

Chƣơng: 427

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC
(Kèm theo Quyết định số 11/QĐ-STTTT ngày 08/01/2019
của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai)
ĐVT: Đồng

Số
TT

Nội dung

Dự toán đƣợc giao

Chi Quản lý hành chính

5.457.000.000

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

3.790.000.000

1.2

Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương

1.3

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
Triển khai kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên
địa bàn tỉnh Gia Lai
Đảm bảo an toàn hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh
thông tin

1

Mua sắm trang phục thanh tra
2

Nguồn sự nghiệp kinh tế (Kinh phí không thực hiện chế độ tự
chủ)

90.000.000
1.577.000.000
819.000.000
747.000.000
11.000.000
6.350.000.000

2.1

Kinh phí thực hiện thanh tra đột xuất, liên ngành

21.000.000

2.2

Kinh phí hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng chống in
lậu tỉnh Gia Lai

47.000.000

2.3

Kinh phí đảm bảo cho hoạt động của lực lượng xử phạt vi phạm
hành chính

20.000.000

2.4

Kinh phí mua bản tin báo chí tỉnh Gia Lai

78.000.000

2.5

Kinh phí Kiểm tra chất lượng Bưu chính

25.000.000

2.6

Kinh phí tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49

13.000.000

2.7
2.8
2.9
2.10

Kinh phí kiểm tra việc thực hiện xếp hạng chính quyền điện tử
tỉnh Gia Lai
Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, trục liên thông
văn bản điện tử tỉnh Gia Lai

18.000.000
409.000.000

Bổ sung tính năng bảo mật cho thiết bị tường lửa của các Sở,
ngành

2.090.000.000

Nâng cấp phần mềm Một cửa điện tử liên thông và Cổng dịch vụ
công trực tuyến tỉnh Gia Lai

1.279.000.000

Số
TT

Nội dung

2.11

Xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tỉnh Gia Lai theo
Quyết định 877/QĐ-TTg năm 2018

2.12

Kinh phí quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ
thống thông tin của tỉnh

Dự toán đƣợc giao
1.355.000.000
995.000.000

3

Nguồn sự nghiệp Văn hóa thông tin (Kinh phí không thực hiện
chế độ tự chủ)

3.1

Liên hoan Phát thanh truyền hình toàn tỉnh lần thứ IX – năm 2019

112.000.000

3.2

Xây dựng và phát sóng chuyên mục Thông tin và Truyền thông
trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

54.000.000

3.3

Chi các hoạt động về thông tin đối ngoại

3.4

Chi các hoạt động về thông tin cơ sở

67.000.000

3.5

Chi đọc, kiểm tra lưu chiểu xuất bản phẩm lưu chiểu

15.000.000

3.6

Kinh phí tổ chức Ngày sách Việt Nam

103.000.000

3.7

Xuất bản Bản tin Thông tin và Truyền thông

155.000.000

4
4.1
5
5.1
6

1.016.000.000

510.000.000

Nguồn sự nghiệp Khoa học và công nghệ (Kinh phí không
thực hiện chế độ tự chủ)

86.000.000

Tổ chức Hội thi tin học trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ 19 năm 2019

86.000.000

Nguồn sự nghiệp Giáo dục và đào tạo (Kinh phí không thực
hiện chế độ tự chủ)

897.000.000

Đào tạo công nghệ thông tin cho CBCCVC tỉnh, huyện

897.000.000

Chƣơng trình mục tiêu quốc gia về công nghệ thông tin (Kinh
phí không thực hiện chế độ tự chủ)
TỔNG CỘNG

1.000.000.000
14.806.000.000

