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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp kinh phí cho Sở Thông tin và Truyền thông  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 2860/STC-GCS ngày 

26/7/2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Trích từ nguồn kinh phí dự phòng ngân sách tỉnh năm 2021 số 

tiền 387.648.000 đồng (Ba trăm tám mươi bảy triệu, sáu trăm bốn mươi tám 

nghìn đồng) cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai kết nối hệ 

thống Camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung trong doanh trại quân đội 

như đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 2860/STC-GCS ngày 26/7/2021. 

Điều 2. Giao trách nhiệm thực hiện: 

- Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện 

giải ngân nguồn kinh phí kịp thời, đúng quy định. 

- Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thực hiện đúng các quy 

định hiện hành về mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công và thanh, quyết toán 

nguồn kinh phí ngân sách nhà nước theo đúng quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám 

đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chỉ huy 

trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- PCVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Lưu: VT, VX1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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