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Bắc Kạn, ngày 18 tháng 5 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh kinh phí thực hiện nhiệm vụ năm 2022  

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
____________________ 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

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

Căn cứ Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán 

ngân sách năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 2673/UBND-VXNV ngày 04/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc cho ý kiến về đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 66/TTr-STC ngày 11/5/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh kinh phí thực hiện nhiệm vụ biểu diễn nghệ thuật phục vụ 

nhân dân năm 2022 đã giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại số thứ tự 10 

Biểu số 24 ban hành kèm theo Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh sang thực hiện nhiệm vụ sản xuất 02 chương trình ca nhạc 

phát sinh trong năm 2022 như Biểu chi tiết kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức thực 

hiện, quản lý, sử dụng số kinh phí được giao để thực hiện các nhiệm vụ biểu diễn 

nghệ thuật phục vụ Nhân dân và sản xuất 02 chương trình ca nhạc theo đúng các quy 

định hiện hành, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Trong trường hợp kết thúc năm ngân 

sách, số kinh phí thực hiện các nhiệm vụ nêu trên còn dư, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch hoàn trả về ngân sách cấp tỉnh trong tháng 12 năm 2022. 



Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, 

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn 

và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Bình 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIỂU ĐIỀU CHỈNH KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022 CỦA SỞ VĂN HÓA,  THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

(Kèm theo Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày  18/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) 
_____________________________ 

Đơn vị: Triệu đồng 

 

STT Nhiệm vụ 

Kinh phí đã giao tại 

Quyết định số 

2388/QĐ-UBND ngày 

08/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

Điều chỉnh 

tăng (+), 

Giảm (-) 

Kinh phí sau  

điều chỉnh 
Đơn vị thực hiện 

 Tổng cộng 2.222 0 2.222  

1 Chi các hoạt động nghệ thuật biểu diễn  2.222 - 291,437 1.930,563 

Sở Văn hóa, thể 

thao và Du lịch 

 
Trong đó: Nhiệm vụ biểu diễn nghệ 

thuật phục vụ Nhân dân năm 2022 
1.800  - 291,437 1.508,563 

2 
Nhiệm vụ sản xuất 02 chương trình ca 

nhạc năm 2022 
0 + 291,437 291,437 
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