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QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 07/04/2008 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Gia Lai về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thông tin và
Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Gia Lai về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 cho các đơn vị dự
toán cấp tỉnh;
Căn cứ ý kiến của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai tại Công văn số 3234/STCHCSN ngày 29/12/2017 về việc thông báo kết quả thẩm tra phương án phân bổ dự
toán ngân sách năm 2018;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các đơn vị sử
dụng ngân sách trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai, cụ thể như
sau (Kèm theo 02 phụ lục chi tiết):
I. Tổng dự toán chi ngân sách được phân bổ cho Văn phòng Sở Thông tin
và Truyền thông:
10.947.000.000 đồng
1. Quản lý hành chính:
- Kinh phí (KP) thực hiện chế độ tự chủ:
- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ:

4.410.000.000 đồng
3.572.000.000 đồng
838.000.000 đồng

2. Sự nghiệp kinh tế:
- KP nhiệm vụ không thường xuyên, không tự chủ:

4.330.000.000 đồng
4.330.000.000 đồng

3. Sự nghiệp Văn hóa – Thông tin:
- KP nhiệm vụ không thường xuyên, không tự chủ:

1.219.000.000 đồng
1.219.000.000 đồng

4. Sự nghiệp Khoa học – Công nghệ:
- KP nhiệm vụ không thường xuyên, không tự chủ:

169.000.000 đồng
169.000.000 đồng

5. Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương (CCTL) năm 2018:
819.000.000 đồng
- Nguồn Quản lý hành chính:
183.000.000 đồng
- Nguồn Sự nghiệp kinh tế:
481.000.000 đồng
- Nguồn Sự nghiệp Văn hóa – Thông tin:
136.000.000 đồng
- Nguồn Sự nghiệp Khoa học – Công nghệ:
19.000.000 đồng

II. Tổng dự toán thu, chi ngân sách được phân bổ cho Trung tâm Công
nghệ thông tin và Truyền thông:
1. Tổng số thu tại đơn vị:
- Thu dịch vụ:

2.600.000.000 đồng
2.600.000.000 đồng

2. Tổng số chi từ nguồn thu tại đơn vị:
- Nộp ngân sách:
- Để lại chi:
- Tạo nguồn CCTL 40% theo quy định:

2.600.000.000 đồng
163.000.000 đồng
2.177.000.000 đồng
260.000.000 đồng

3. Tổng dự toán chi ngân sách được phân bổ:
946.000.000 đồng
- KP nhiệm vụ thường xuyên (Nguồn sự nghiệp kinh tế): 946.000.000 đồng
4. Tiết kiệm 10% để thực hiện CCTL năm 2018:
- Nguồn Sự nghiệp kinh tế:
5. Nguồn thu tạo nguồn CCTL năm 2018:
- Nguồn CCTL năm trước mang sang:
- Nguồn thu tạo nguồn CCTL năm 2018:

33.000.000 đồng
33.000.000 đồng
509.210.000 đồng
249.210.000 đồng
260.000.000 đồng

Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 được giao, Chánh Văn
phòng Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và
Truyền thông tỉnh Gia Lai tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân
sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Trung
tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
tỉnh Gia Lai và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết
định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc NN tỉnh;
- Trung tâm CNTT&TT;
- Lưu: VT, VP, P.KHTC.
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