
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           tháng  03  năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Tuyên truyền, triển lãm 

số 3D về chủ quyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

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 Quyết định số 4317/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc giao dự 

toán ngân sách nhà nước cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các tổ chức, đơn 

vị cấp tỉnh năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-STTTT ngày 26/02/2019 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về việc giao dự toán ngân sách năm 2019 cho Trung tâm CNTT 

và Truyền thông Hà Tĩnh; 

Căn cứ Tờ trình số 27/TTr-TTCNTT ngày 24/02/2020 của Trung tâm CNTT 

và Truyền thông về việc phê duyệt nội dung, dự toán Tuyên truyền, triển lãm số 3D 

về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020; 

  Căn cứ công văn số 859/STC-HCSN ngày 17/3/2020 của Sở Tài chính về 

việc thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Tuyên truyền, triển lãm số 3D về chủ 

quyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020; 

 Xét đề nghị của Chánh văn phòng Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Tuyên truyền, triển 

lãm số 3D về chủ quyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 cho Trung 

tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, với tổng kinh phí là 789.000.000 

đồng (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi chín triệu đồng). 

(Có Phụ lục dự toán chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Trung tâm CNTT và Truyền thông 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; đảm bảo thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của 

Nhà nước. 
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Điều 3. Phòng Thông tin – Báo chí - Xuất bản có trách nhiệm theo dõi về 

nội dung, chương trình. Văn phòng Sở hướng dẫn Trung tâm CNTT và Truyền 

thông thực hiện việc thanh quyết toán sau khi hoàn thành. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Thông tin – Báo chí - Xuất bản, 

Giám đốc Trung tâm CNTT và Truyền thông 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, VP5 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Thành 
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Phụ lục số 01 

PHỤ LỤC DỰ TOÁN TRIỂN LÃM SỐ 3D TẠI CÁC TRƯỜNG THPT  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2020 

( Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-STTTT ngày    tháng 03 năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

TT Nội dung ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

I Chi phí tuyên truyền cổ động        18.000.000   

1 

Maket giới thiệu tại khu vực trưng bày triễn lãm: 

In trên công nghệ kỷ thuật số bằng chất liệu bạt 

Haifax Đài loan bắn lên khung sắt hộp 20x20 độ 

dày 1ly mạ kẽm, gắn bản lề thuận tiện trong lắp 

đặt. KT: 4m x 4m 

m2 16 250.000 4.000.000 

Giá dự kiến 
2 

Cờ phướn tuyên truyền treo dọc các trục đường - 

in bạt  
m2 50 100.000 5.000.000 

KT: 2.2m x 0.8m 

3 
Khẩu hiệu tuyên truyền: Băng rôn bằng vải đỏ, 

nội dung cắt dán decal 
Cái 10 500.000 5.000.000 

4 Cổng chào hơi phục vụ Triển lãm Ngày 2 2.000.000 4.000.000 

II Chi phí triển khai thực hiện       56.600.000 
  

1 
Thuê xe vận chuyển, sắp xếp hệ thống màn hình 

led; tranh ảnh đi và về 
Chuyến 2 1.500.000 3.000.000   

2 
Chi CTP cho cán bộ thực hiện khảo sát triển lãm 

(4 người x 1 ngày x 2 cuộc) 
Ngày 2 600.000 1.200.000 

NQ số 70/2017/NQ-

HĐND 

3 
Công thợ lắp đặt , tháo dỡ tranh ảnh và bản đồ tại 

triễn lãm  
Công 10 200.000 2.000.000 Dự kiến 
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4 

Chi phí cán bộ trực bảo vệ Triễn lãm 

ngày 2 300.000 1.200.000 
NQ số 70/2017/NQ-

HĐND 
2 người x 2 ngày 

5 

Chi CTP cho cán bộ thực hiện triển lãm 

ngày 3 1.200.000 7.200.000 
NQ số 70/2017/NQ-

HĐND 
4 người x 3 ngày 

6 Nước uống phục vụ khách dự triễn lãm Ngày 2 500.000 1.000.000 
NQ số 70/2017/NQ-

HĐND 

7 Thiết kế, in ấn thẻ ban chỉ đạo, ban tổ chức Cái 20 50.000 1.000.000 

Dự kiến 

8 

Thuê màn hình led trình chiếu phim tư liệu về 

Hoàng Sa – Trường Sa 

ngày 2 18.000.000 36.000.000 Kích thước: 

4mx5m=20m2 x 900.000đ/ngày = 18.000.000đ 

9 

Thuê Ipad phục vụ cho học sinh tham quan trải 

nghiệm triển lãm số Hoàng Sa- Trường Sa (Bao 

gồm: Triển lãm số 3D, Sa bàn số 3D, ứng dụng 

chụp ảnh thực tế tăng cường khoảnh khắc Trường 

Sa và mới nhất là Trò chơi tương tác Hành trình 

Trường Sa). 10 cái x 2 ngày 

Cái 20 200.000 4.000.000 

III 
Chi phí tổ chức Khai mạc Triển lãm số Hoàng 

Sa -Trường Sa 
      48.200.000 

  

1 Thuê loa máy Cuộc 1 5.000.000 5.000.000 
Dự kiến 

2 Chương trình Văn nghệ Cuộc 1 10.000.000 10.000.000 
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Mời chuyên gia giao lưu với học sinh, sinh viên 

(02 ngày) 
Cuộc 2 2.000.000 4.000.000 

3 
Tuyên truyền trên Bao, Đài địa phương và Trung 

ương, khách mời dự khai mạc 
Người 50 100.000 5.000.000 

5 Hoa để bàn đại biểu dãy bàn đầu tiên Bát 10 200.000 2.000.000 
NQ số 70/2017/NQ-

HĐND 

6 Hoa để bục phát biểu Lẵng 1 500.000 500.000 
NQ số 70/2017/NQ-

HĐND 

7 Nước uống cho đại biểu Người 60 20.000 1.200.000 
NQ số 70/2017/NQ-

HĐND 

9 

Chi phí cắt băng khai mạc (Thuê người mặc áo 

dài, mua băng, kéo, hoa cài băng, khay, pháo 

điện…) 

Cuộc 1 4.500.000 4.500.000 

Dự kiến 

10 

Thuê sân khấu, bàn ghế, quạt điện, nhà không 

gian phục vụ khai mạc triễn lãm bạt trắng quấn 

cột trắng đỏ, không trần kt 16m x 6m.(Có trần 

bằng vải lụa trắng) 

Gian 4 4.000.000 16.000.000 

  Tổng  (I+II+III)       122.800.000   

  Tổng cộng 5 Cuộc   5   614.000.000   

(Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi chín triệu đồng chẵn) 
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Phụ lục số 02 

 PHỤ LỤC DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ TẬP HUẤN BIỂN ĐẢO 
 ( Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-STTTT ngày    tháng 03 năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

TT Khoản mục chi Mô tả chi tiết 
Số 

người 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Số 

lượng 

Thành tiền 

(VNĐ) 
Ghi chú 

 
I Chi phí chung 

     

5.250.000  
  

 

1 Biên soạn tài liệu phục vụ tập huấn 70.000 đ/trang chuẩn 1 70.000 75 
     

5.250.000  

Vận dụng TT 

76/2018/TT-BTC 

 
I Chi cho Giảng viên 3.800.000   

 

1 Chi thù lao giảng viên chính 
500.000 

đ/người/ngày 
1 

     

500.000  
2 1.000.000 

Chi phí thực tế 

theo 36/2018/TT-

BTC 

 
2 Chi thù lao trợ giảng 

400.000 

đ/người/ngày 
2 

     

400.000  
2 1.600.000 

 
3 

Chi phí lưu trú cho giảng viên, trợ 

giảng 
150.000 

 đ/người/ngày 
3 

     

150.000  
2 900.000 

 
4 

Chi phí đi lại của Giảng viên, trợ 

giảng 
30.000/ 

người/lượt 
3 

       

50.000  
2 300.000 

 
II Chi tổ chức, quản lý lớp học 20.560.000   

 
1 Thuê hội trường 4.000.000 đ/ngày 1 

  

4.000.000  
2 8.000.000 Chi phí thực tế 

theo 36/2018/TT-

BTC (Thuê màn 

hình LED phục 

vụ trình chiếu 

triển lãm số và 

các phóng sự về 

 
2 Chi thuê máy chiếu   1 

     

500.000  
1 500.000 

 

3 

Màn hình Led trình chiếu 3D 

(3mx3m) = 9m x 900.000đ/m2= 

8.100.000 đ 

900.000đ/m2 1 
  

8.100.000  
1 8.100.000 
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4 Chi khai mạc, bế mạc 1.000.000đ/lượt 1 
  

1.000.000  
2 2.000.000 

chủ quyền biển, 

đảo) 

 

5 Chi phí quản lý lớp học         1.960.000 

 
III Chi cho học viên 30.390.000   

 

1 Hỗ trợ tiền ăn cho học viên 100.000 đ/học viên  90 
     

100.000  
2 18.000.000 Chi phí thực tế 

theo 36/2018/TT-

BTC  
2 In ấn tài liệu cho học viên 55.000 đ/học viên  90 

       

55.000  
1 4.950.000 

 

3 
Nước uống, giữa buổi cho học viên 

… 
40.000 đ/người/ngày 93 

       

40.000  
2 7.440.000 

NQ số 

70/2017/NQ-

HĐND 

 
Kinh phí đào tạo 1 lớp (I+II+III) 60.000.000   

 
(Sáu mươi triệu đồng chẵn) 
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Phụ lục số 03 

 
       PHỤ LỤC DỰ TOÁN XÂY DỰNG PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH TUYÊN TRUYỀN CÁC ĐIỂM  

         DU LỊCH BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

  
( Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-STTTT ngày    tháng 03 năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

Công việc cụ thể Căn cứ 

 

1 
Giám đốc sản xuất (Dự án) 

(tổ sản xuất) 
Lượt 1     20.000.000  

 

20.000.000  

 Chịu trách nhiệm tổ chức,điều 

phối sản xuất, tiền kỳ, hậu kỳ, chịu 

hoàn toàn trách nhiệm sản phẩm 

cuối cùng  

Dự kiến 

 

2 
Đạo diễn chương trình (tổ 

đạo diễn - trợ lý) 
Lượt 1     15.000.000  

 

15.000.000  

Cùng với biên tập, dựng phim, và 

kỹ thuật làm việc chuyên môn 

nghệ thuật, đảm bảo chất lượng 

cuối cùng hoàn thiện. 

 

3 Lê ý tưởng, viết kịch bản Lượt 1     10.000.000  
 

10.000.000  

Viết kịch bản dựa trên văn bản 

biến thành lời thoại, diễn xuất nhân 

vật. 

 

4 

Kỹ thuật vẽ  Infographic (tổ 

kỹ thuật) - gồm nhân sự - 

thiết bị 

Lượt 1     15.000.000  
 

15.000.000  

Vẽ các hình Annimation, hiệu ứng 

theo yêu cầu kịch bản và đạo diễn 

 

5 Lời đọc Lượt 1 
       

7.000.000  

   

7.000.000  

Có thể dao động tùy yêu cầu đọc, 

đây là giọng đoc tốt TVC. 
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6 Dựng, hòa âm, kỹ xảo Lượt 1     13.000.000  
 

13.000.000  

Hoàn thiện hậu kỳ, bàn giao sản 

phẩm, tính 1 cả tiền phòng hậu kỳ, 

kỹ thuật. 

 
  Tổng (1+2+3+4+5+6) 

 

80.000.000  
  

  
 (Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng chẵn) 
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Phụ lục số 04 

       
 PHỤ LỤC DỰ TOÁN XÂY DỰNG, PHÁT HÀNH ĐĨA CD TUYÊN TRUYỀN BIỂN, ĐẢO THEO CHUYÊN ĐỀ  

PHÁT TRÊN HỆ THỐNG TRUYỀN THANH 

( Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-STTTT ngày    tháng 03 năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

TT Nội dung Đơn VT Số lượng Đơn giá 
 Thành tiền  

Ghi chú 
 (VNĐ)  

1 
Kinh phí xây dựng nội dung, 

thu âm phát thanh 
Lần 1    5.000.000      5.000.000  

  i    02 đĩa  Phát 

hành t i 21      

phư ng  thị tr n và 13 

huyện thị  13 phòng văn 

hóa - thông tin  13 đài 

TT-TH huyện  thị (  i 

đơn vị 2 đĩa). 

2 
Kinh phí in sao đĩa, đóng 

hộp dán nhãn, phát hành 
Đĩa 500          25.000    12.500.000  

Cộng (1+2)   17.500.000  

Tổng 2 cuộc tuyên truyền    35.000.000    

(Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng chẵn) 

       

       

       

       

       

       



 

 

11 
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