
Kinh phí
thực hiện

tự chủ

Kinh phí
không thực
hiện tự chủ

I Quản lý hành chính 50 10.627 7.860 2.767

- Kinh phí trang phục thanh tra 22

-
Mua sắm, sửa chữa tài sản: Mua sắm bàn, ghế, tủ, máy vi
tính, máy in, quạt,...; Sữa chữa xe ô tô, tài sản khác

495

-
Thuê tháo dỡ, đóng gói, vận chuyển bàn ghế, máy móc,
trang thiết bị văn phòng đến trụ sở mới 

90

-
Lắp đặt hệ thống mạng Internet (hệ thống mạng dây và
Wifi) đến hệ thống máy chủ, máy tính... tại trụ sở cơ quan
mới

270

- Bảo quản tài liệu: diệt mối, vệ sinh kho lưu trữ tài liệu 36

-
Tư vấn lập đề án chuyển đổi số ngành VHTT tỉnh Nghệ An
giai đoạn 2021 - 2025 

54

- Số hóa Bảo tàng Nghệ An 900

-
Sửa chữa bảo dưỡng cụm cổ động chính trị tại ngã ba Nam
Giang huyện Nam Đàn;  Làm mới cụm cổ động chính trị tại
thị xã Hoàng  Mai 

900

II Sự nghiệp Văn hóa và Thể dục thể thao 15.298 15.298

1 Hoạt động sự nghiệp Văn hóa 9.277 9.277

- Sự nghiệp ngành Văn hoá 1.481

- Sự nghiệp gia đình 757

- Tổ chức cuộc thi viết chủ đề gia đình hạnh phúc 135

-
Kinh phí thanh tra, kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hoá,
thể dục thể thao

180

- Kinh phí xây dựng nếp sống văn hoá mới 630

-
Kinh phí chiếu phim điện ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị và
nhân dân miền núi

1.750

- Kinh phí khen thưởng 150

- Kinh phí chỉ đạo thực hiện các đề án về văn hoá, thể thao 81

- Kinh phí bảo tồn và phát huy di sản dân ca ví giặm 1.656

Trong đó

Đơn vị tính: Triệu đồng

PHỤ LỤC

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SVHTT ngày      tháng       năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao)

TT Đơn vị

Chỉ tiêu
phân bổ dự

toán
(Biên chế)

KP thực
hiện

CCTL đã
trừ trong

DT

Dự toán
năm 2022
 (đã trừ

TK,
nguồn
thu)

      UBND TỈNH NGHỆ AN

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO



-
Kinh phí triển khai đề án bảo tồn và phát huy nghệ thuật
trình diễn dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An giai
đoạn 2018-2025

720

-
Tổ chức giải thưởng Mỹ Thuật thiếu nhi tỉnh Nghệ An (Lần
thứ 5)

180

- Hội thảo khoa học về di sản văn hóa phi vật thể 225

- Kinh phí tổ chức cuộc thi tìm hiểu di sản tỉnh Nghệ An 180

-
Tổ chức Cuộc vân động sáng tác văn học nghệ thuật về chủ
đề “Xây dựng nông thôn mới, xây dựng con người, văn hóa
Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

450

- Kinh phí Duy trì hoạt động cổng thông tin điện tử Sở VHTT 72

- Kinh phí hoạt động của trang Web Văn hóa Nghệ An 630

2 Sự nghiệp thể thao 6.021 0 6.021

- Kinh phí Sự nghiệp ngành thể dục thể thao 6.021

TỔNG 0 0 25.925 7.860 18.065
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