
 UBND TỈNH HÀ TĨNH 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:          /QĐ-STTTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Hà Tĩnh,ngày  31  tháng  01  năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao nhiệm vụ và kinh phí tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 90 

năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và 

90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (3/1930-3/2020) 

 
 

Căn cứ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND 

tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông 

tin và Truyền thông Hà Tĩnh; 

Căn cứ Kế hoạch số 212-KH/TU ngày 02/12/2019 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh 

về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); 

Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh 

về việc cấp kinh phí tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam và 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh; 

Căn cứ Kế hoạch số 71/KH-STTTT ngày 31/01/2019 của Sở TT&TT về 

việc tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam và 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Thông tin - Báo chí 

- Xuất bản và Giám đốc Trung tâm CNTT-TT Hà Tĩnh tại Tờ trình số 17/TTr-

TTCNTT ngày 31/01/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao Trung tâm CNTT và TT Hà Tĩnh thực hiện một số nhiệm vụ 

tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam và 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, với tổng kinh phí là 80.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng). 

(Có nhiệm vụ và dự toán kèm theo). 

Điều 2. Trung tâm CNTT-TT Hà Tĩnh có nhiệm vụ triển khai các nội 

dung trên đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu; sử dụng kinh phí đúng mục đích, 

hiệu quả; thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản thực hiện theo dõi về nội 

dung chuyên môn của các nhiệm vụ trên. 

Văn phòng có trách nhiệm thẩm định giá trị quyết toán sau khi các nội 

dung trên được hoàn thành. 
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Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh văn phòng; Trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản; Giám 

đốc Trung tâm CNTT-TT và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- Sở Tài chính; 

- Lãnh đạo sở; 

- Lưu: VT, VP2  

KT.GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bùi Đắc Thế 



PHỤ BIỂU 

Dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-STTTT ngày 31/01/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

Đơn vị tính: Ngàn đồng 

TT Nội dung 
Đơn  

vị tính 
Số lượng Đơn giá 

Thành tiền 

(VNĐ) 

Ghi chú 

I Xây dựng, phát hành đĩa CD tuyên truyền 40.000 
 

1 Kinh phí biên soạn, thu âm Lượt 02 5.000 10.000  hát hành tại 262  ã, 

phường, thị trấn và 13 

huyện thị, Đài TTTH, 

Phòng VHTT. 
2 Kinh phí in, phát hành Đĩa 600 40 24.000 

3 Kinh phí chuyển phát, gửi đĩa Lượt 600 10 6.000 

II Tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh 40.000 
 

1 

Kinh phí  ây dựng, tạo lập các pano tuyên 

truyên trên Cổng và Cụm Thông tin đối 

ngoại Vũng Áng, Cầu Treo 

Lần 01 30.000 30.000 

 

2 
Kinh phí duy trì,vận hành chuyên mục (Chi 

trả phụ cấp, chi trả thù lao nhuận bút) 
Lần 

Thường 

xuyên 
10.000 10.000 

 

  Tổng kinh phí:    80.000 
 

 

(Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng chẵn) 
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