
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc giao bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021  

 

GIÁM ĐỐC ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND, ngày 24/02/2021 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận ; 

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-UBND, ngày 30/8/2021 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà 

nước năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị và địa phương, trong đó, giao bổ sung 
cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh kinh phí nâng lương trước thời hạn và 

các khoản đóng góp theo lương, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận về khoản kinh phí thực hiện nâng 

lương trước thời hạn và các khoản đóng góp theo lương (năm 2020 là 06 cán bộ 

viên chức và tại tháng 2/2021 là 01 viên chức), số tiền 62.546.699 đồng (Sáu 

mươi hai triệu, năm trăm bốn mươi sáu ngàn, sáu trăm chín mươi chín đồng).  

Chi tiết theo 02 biểu mẫu đính kèm. 

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2021 được giao bổ sung, đơn vị 
có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, chế độ và thực hiện 

thanh, quyết toán theo đúng quy định hiện hành.  

Điều 3. Ban Giám đốc, kế toán phụ trách, Lãnh đạo các phòng, cá nhân và 
các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 

- Sở Tài chính (nhập Tabmis); 

- Kho Bạc tỉnh (theo dõi); 

- Như Điều 3; 

- Lưu VT, DVQC. 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Minh Thái 

UBND TỈNH NINH THUẬN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH  
 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Số:              /ĐPTTH-DVQC Ninh Thuận, ngày         tháng 9 năm 2021 



UBND TỈNH NINH THUẬN  
ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH 

                                      

 Mẫu biểu số 48 
Chương: 442  

 

 
DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-ĐPTTH ngày       /9/2021 của Đài PT&TH) 

 
 

Đơn vị: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận  

Mã số QHNS: 1049117 

Mã KBNN nơi giao dịch: 2211 

 

Đơn vị: đồng 

STT Nội dung 

 

Tổng số 
 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí   

II Dự toán chi ngân sách nhà nước  62.546.699 

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình (9.1) 62.546.699 

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 62.546.699 

 
Chi lương và các khoản theo lương  62.546.699 

 
Trong đó: 

 

 
- Chi lương: 50.645.100 

 
- Các khoản theo lương: 11.901.599 



Đơn vị: Đài Phát thanh và Truyền hinh tỉnh Ninh Thuận 
     

Mẫu B3 

Mã QHNS đơn vị DT cấp 1: 1049117 
       

Mã Chương đơn vị DT cấp 1: 442 
       

        
BIỂU TỔNG HỢP GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-ĐPTTH ngày     tháng 9 năm 2021 của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận)  

       
Đơn vị tính: đồng 

Số TT Nội dung 
Mã 

ĐVQHNS 

Mã 

ngành 

KT 

Mã 

CTMT 

Mã 

nguồn 

KBGiao 

dịch - Mã 

KBNN 

Số tiền Ghi chú 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách nhà nước                

1 Số thu phí, lệ phí               

2 Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại               

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN               

II Dự toán chi NSNN (1)           62.546.699   

1 Quản lý hành chính (1.1)           62.546.699   

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (nguồn 13)           62.546.699   

- Chi thường xuyên theo định mức (07 biên chế)  1049117 201   13 2211 62.546.699   
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