
UBND TỈNH NINH BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /STC - ĐT                      Ninh Bình, ngày           tháng       năm 2021 

V/v thông báo điều chuyển 

nguồn vốn để thực hiện dự án 

Sở Thông tin và Truyền thông 

làm chủ đầu tư 

 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông  

 

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài 

chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc ban hành Quy định một số điểm về điều hành dự toán Ngân 

sách Nhà nuớc tỉnh Ninh Bình năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 11/12/2021 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021 vốn ngân sách 

nhà nước; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 và Kế hoạch 

đầu tư công năm 2020 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang 

năm 2021 vốn ngân sách cấp tỉnh; 

Sở Tài chính thông báo nguồn vốn để thực hiện các dự án như sau: 

1.Rút 5.000.000.000 đồng dự án Xây dựng và triển khai nền tảng tích 

hợp, kết nối chia sẻ dữ liệu của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để khai 

thác, sử dụng trên trục (LGSP)  

Nguồn vốn: tăng thu dự toán năm 2021 

2.Rút 5.000.000.000 đồng dự án Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin 

cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh 

Nguồn vốn: tăng thu dự toán năm 2021 

Sở Tài chính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Kho bạc 

Nhà nước tỉnh thực hiện theo đúng các quy định hiện hành./. 
 

Nơi nhận 

- Như trên; 

- KBNN tỉnh (để p/h); 

- Lưu VT, ĐT, NS. (PC 01) 

                 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

    Hoàng Văn Kiên 
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