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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công bố công khai dự toán NSNN  

của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HƯNG YÊN 
           

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2016; 

 Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

 Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện quy chế công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán 

ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

 Căn cứ Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh 

Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch Nhà nước năm 2022 cho Cơ quan Sở 

và các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên; 

Theo đề nghị của Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên (theo phụ lục đính kèm). 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3: Phụ trách Văn phòng, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc 

Sở có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Tài chính; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở 

- Văn phòng (Thông báo bảng tin của Sở) ; 

- Lưu VT, VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                 Đào Mạnh Huân 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2022 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SVHTTDL ngày      tháng 01 năm 2022 

 của Giám đốc Sở VHTT&DL) 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Tổng số 

Tiết kiệm 

10% giữ lại 

ngân sách 

tỉnh 

Dự toán giao 

cho cơ quan, 

đơn vị 

1 2 3 4 5=3-4 

A Dự toán thu, chi phí, lệ phí       

  Tổng số thu từ phí, lệ phí 110   110 

  Số thu phí được để lại chi theo chế độ 45   45 

  Số nộp NSNN 65   65 

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 100.897 5.043 95.854 

1 Cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31.373 2.088 29.285 

  - Tự chủ 4.693 91 4.602 

  - Không tự chủ 26.680 1.997 24.683 

1.1 + Trang phục thanh tra 18   18 

1.2 + Cổng thông tin điện tử  20   20 

1.3 + Mua sắm tài sản, trang thiết bị 200 20 180 

1.4 
+ Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa 
450 45 405 

1.5 
+ Kiểm tra, thẩm định công nhận cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 
30   30 

1.6 
+ Hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn 

văn hóa sau 05 năm 
350 35 315 

1.7 + Công tác gia đình 680 68 612 

1.8 + Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch 420 42 378 

1.9 + Ban chỉ đạo phát triển Du lịch 300 30 270 

1.10 

+ Hoạt động bảo vệ ca trù, trống quân (tuyên truyền; 

truyền dạy lưu giữ loại hình văn hóa phi vật thể hát Ca 

trù, Trống quân, ...) 

500 50 450 

1.11 
+ Hoạt động của Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên 

đường, phố 
50 5 45 

1.12 + Hoạt động phục vụ công tác thanh tra liên ngành 50 5 45 

1.13 
+ Liên hoan văn nghệ các làng văn hóa, tổ dân phố 

tiêu biểu  
150 15 135 

1.14 

+ Trả nợ sửa chữa, cải tạo chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật 

trụ sở (cũ) của Trường Trung cấp văn hóa, nghệ thuật 

và Du lịch 

769 5 764 

1.15 

+ Tập huấn Luật di sản văn hóa; Nghị định quy định 

về quản lý lễ hội; Nghị định quy định về kinh doanh 

dịch vụ karaoke, vũ trường và các văn bản quy phạm 

pháp luật liên quan 

300 30 270 

1.16 + Phòng, chống mối 90   90 



1.17 + Tổ chức cuộc thi “Sáng tác ca khúc về Hưng Yên” 680 68 612 

1.18 
+ Chỉnh trang mặt ngoài nhà làm việc và hệ thống 

điện chiếu sáng 
440   440 

1.19 
+ Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Hưng Yên 

năm 2022  
400 40 360 

1.20 
+ Trồng cây xanh công trình hạ tầng kỹ thuật tượng 

đài Nguyễn Văn Linh 
900 90 810 

1.21 
+ Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh tổ chức 

Chương trình "Lưu giữ hồn quê"  
150 15 135 

1.22 
+ Công tác phối hợp hoạt động Câu lạc bộ bóng đá 

Phố Hiến 
300 30 270 

1.23 + Sửa chữa xe ô tô 30   30 

1.24 
+ Hỗ trợ trang thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn 

của thiết chế văn hóa 
650 44 606 

1.25 Chi hoạt động Thể dục thể thao 3.400 200 3.200 

1.26 

Chi hỗ trợ cho 3 Liên đoàn: Liên đoàn Cầu lông 

100trđ, Liên đoàn Bóng bàn 100trđ, Liên đoàn 

Quần vợt 100trđ; Liên đoàn Võ thuật 
              400    400 

1.27 
- Khen thưởng đội bóng đá Phố Hiến, đội bóng đá 

U11 (theo Nghị quyết số 252/2019/NQ-HĐND) 
950              90  860 

1.28 - Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hưng Yên năm 2022 1.300              10  1.290 

1.29 

- Tham dự Lễ khai mạc và Lãnh đạo đi chỉ đạo động 

viên các môn của tỉnh tham dự Đại hội TDTT toàn 

quốc  

221 

  

221 

1.30 Hoạt động du lịch khác 3.482 260 3.222 

1.31 

Tôn tạo, tu bổ và chống xuống cấp di tích cấp 

Quốc gia theo Đề án UBND tỉnh phê duyệt giai 

đoạn 2021-2025  

8.000 800 7.200 

1.32 

Tu bổ và chống xuống cấp di tích nhà thờ họ 

Đỗ, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi 500trđ; 

Đình Tính Linh, xã Trung Nghĩa, thành phố 

Hưng Yên 500trđ 

1.000   1.000 

2 Nhà hát chèo 13.394 686 12.708 

  - Tự chủ 7.554 146 7.408 

  - Không tự chủ 5.840 540 5.300 

2.1 + Dựng vở mới và trích đoạn cho 02 đoàn 2.600 260 2.340 

2.2 + Nâng cấp bổ sung cảnh trí, sửa chữa vở cho 02 đoàn 350 35 315 

2.3 + Diệt mối  90   90 

2.4 

+ Nghiệp vụ đặc thù phục vụ chính trị biểu diễn những 

chương trình đột xuất của tỉnh, biểu diễn tuyên truyền 

các vở diễn lịch sử danh nhân của tỉnh 

500 15 485 

2.5 + Tham dự hội diễn chèo chuyên nghiệp toàn quốc  800 80 720 

2.6 
+ Mua sắm bổ sung trang thiết bị âm thanh cho 02 

đoàn và thiết bị dùng chung  
1.000 100 900 



2.7 + Sửa chữa hệ thống cửa và các hạng mục phụ trợ 500 50 450 

3 Trung tâm văn hóa - điện ảnh 8.204 405 7.799 

  - Tự chủ 3.839 73 3.766 

  - Không tự chủ 4.365 332 4.033 

3.1 

+ Tuyên truyền cổ động trực quan, in tranh ảnh, pa nô 

áp phích, khẩu hiệu; Tổ chức Liên hoan Nghệ thuật 

quần chúng toàn tỉnh; Tổ chức Liên hoan Giai điệu 

tuổi hồng toàn tỉnh; Tổ chức ca múa nhạc chào mừng 

các ngày lễ lớn; In nội san hướng dẫn nghiệp vụ; Lễ ra 

mắt Câu lạc bộ điểm, hỗ trợ bảo tồn nghệ thuật truyền 

thống điểm 

900 90 810 

3.2 + Triển lãm ảnh và trình diễn văn hóa phi vật thể  200 11 189 

3.3 + Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ tại cơ sở 200   200 

3.4 + Các hoạt động tuyên truyền lưu động  200 15 185 

3.5 
+ Liên hoan nghệ thuật quần chúng toàn quốc và khu 

vực 
500 45 455 

3.6 
+ Hoạt động chiếu phim tuyên truyền kỷ niệm các 

ngày lễ lớn trong năm 
400 40 360 

3.7 + Hỗ trợ tiền xăng, dầu phục vụ chiếu phim lưu động 100 10 90 

3.8 
+ Kinh phí học tập chuyên môn nghiệp vụ về phổ biến 

phim 
30 3 27 

3.9 + Kinh phí dự liên hoan phim 80 8 72 

3.10 
+ Sửa chữa trụ sở Rạp chiếu phim (số 1 đường 

Nguyễn Thiện Thuật) 
900 85 815 

3.11 + Diệt mối tại trụ sở làm việc và rạp chiếu phim 90   90 

3.12 + Sửa chữa xe ô tô tuyên truyền lưu động 65 5 60 

3.13 
+ Sửa chữa trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, hệ thống 

điều hòa Hội trường tỉnh 
60   60 

3.14 + Mua bổ sung thiết bị âm thanh, ánh sáng hội trường 420 20 400 

3.15 + Mua sắm tài sản, trang thiết bị   90   90 

3.16 
+ Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ máy chiếu phim 2K; 

Phin lọc gió máy chiếu 2K 
48   48 

3.17 

+ Làm biển hiệu tên đơn vị; bảng hiệu đèn led chữ nổi 

tên rạp; biển hiệu đèn led chạy chữ ma trận; đèn led 

chân ghế rạp chiếu phim  

82   82 

4 Thư viện tỉnh 5.165 171 4.994 

  - Tự chủ 2.515 54 2.461 

  - Không tự chủ 2.650 117 2.533 

4.1 + Thanh toán dịch vụ công cộng 70 7 63 

4.2 
+ Sửa chữa, bảo dưỡng nhà làm việc 2 tầng và hệ 

thống chiếu sáng sân vườn 
500 50 450 

4.3 
+ Duy trì, cải tạo, vệ sinh khuôn viên sân vườn cơ 

quan 
40   40 

4.4 + Phục vụ ngoài giờ ngày thứ 7, CN 120   120 



4.5 

+ Tổ chức trưng bày triển lãm, tuyên truyền giới thiệu 

sách báo, tư liệu chào mừng các ngày Lễ của đất nước 

và địa phương 

80   80 

4.6 + Tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề  30   30 

4.7 

+ Tổ chức Ngày hội sách và văn hóa đọc; Hưởng ứng 

Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4); Ngày 

sách và bản quyền thế giới (23/4) tại địa phương 

100 10 90 

4.8 

+ Tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi viết về "Đại sứ văn 

hóa đọc năm 2022" tại địa phương và tham dự vòng 

chung kết toàn quốc 

100 10 90 

4.9 + Tổ chức Liên hoan thiếu nhi kể chuyện hè hằng năm 100 10 90 

4.10 + Biên soạn, in ấn, phát hành thư mục chuyên đề  30   30 

4.11 
+ Mua bổ sung sách, sưu tầm tài liệu phục vụ bạn đọc 

tại Thư viện 
420 18 402 

4.12 
+ Mua bổ sung sách cho kho lưu động để luân chuyển 

về cơ sở 
150   150 

4.13 
+ Mua báo, tạp chí; trao đổi báo địa phương với các 

tỉnh 
80   80 

4.14 + Đóng bảo quản sách báo; chống mối mọt 170   170 

4.15 
+ In ấn, mua tài liệu phòng nghiệp vụ; mua vật tư,VPP 

phục vụ xử lý hồi cố sách 
20   20 

4.16 + Dịch thuật tài liệu địa chí 100 10 90 

4.17 + In sách Tục lệ Hưng Yên tập 3 130   130 

4.18 
+ Sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách Văn 

hóa dân gian Hưng Yên 
250   250 

4.19 

+ Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị tin 

học, phần mềm Thư viện điện tử tích hợp và duy trì 

hoạt động của trang thông tin điện tử 

60   60 

4.20 + Mua sắm tài sản dùng cho chuyên môn 100 2 98 

5 Bảo tàng tỉnh 8.047 510 7.537 

  - Tự chủ 2.447 53 2.394 

  - Không tự chủ 5.600 457 5.143 

5.1 

+ Làm vách đai trưng bày cố định tạm thời; trưng bày 

chuyên đề chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất 

nước, tỉnh, ngành 

800 30 770 

5.2 
+ Trưng bày lưu động chuyên đề tại các địa phương 

trong tỉnh 
100 10 90 

5.3 

+ Chỉnh lý bổ sung tài liệu hiện vật, hình ảnh; trưng 

bày nhà truyền thống, lưu niệm và tưởng niệm danh 

nhân 

150 15 135 

5.4 
+ Công tác sưu tầm, phục chế làm bản sao tài liệu, 

hiện vật 
870 75 795 

5.5 + Công tác nghiên cứu, xuất bản  150 15 135 

5.6 + Di chuyển và làm lán bảo quản con tàu cổ 950 90 860 

5.7 
+ Thuê chuyên gia bảo quản trị liệu, bảo quản ngừa 

cho các loại tài liệu hiện vật 
270 25 245 



5.8 + Bảo quản phòng ngừa hiện vật trong và ngoài trời 100 10 90 

5.9 

+ Tiền điện vận hành hệ thống máy móc bảo quản tài 

liệu hiện vật, phục vụ hệ thống chiếu sáng, đài phun 

nước đảm bảo cảnh quan khu vực Quảng trường tại 

Bảo tàng; thuê dọn cỏ, tưới cây; thuê bảo vệ tại Bảo 

tàng tình 

210 10 200 

5.10 + Diệt mối tại Bảo tàng và tàu cổ  95 5 90 

5.11 + Trồng cây xanh 95 5 90 

5.12 + Sửa chữa mái lấy sáng 465 45 420 

5.13 + Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống điều hòa cơ quan  95 5 90 

5.14 

+ Nâng cấp trang web, phần mềm Bảo tàng điện tử 

tích hợp và duy trì hoạt động của Trang thông tin điện 

tử 

30   30 

5.15 + Mua sắm tài sản cố định, công cụ dụng cụ 1.220 117 1.103 

6 Ban quản lý di tích 4.042 204 3.838 

  - Tự chủ 1.672 39 1.633 

  - Không tự chủ 2.370 165 2.205 

6.1 + Sửa chữa nhà làm việc Ban Quản lý di tích tỉnh  450 50 400 

6.2 + Sửa chữa hội trường cơ quan 300 30 270 

6.3 + Diệt mối 70 7 63 

6.4 

+ Lập hồ sơ khoa học Lễ hội văn hóa phi vật thể đưa 

vào danh mục DSVHPVT cấp Quốc gia; Biên soạn, in 

ấn, tuyên truyền về Lễ hội truyền thống  

500 30 470 

6.5 
+ Lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp Quốc gia đặc biệt; di 

tích cấp Quốc gia; di tích cấp tỉnh  
400 20 380 

6.6 
+ Lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật Quốc gia; 

tuyên truyền và bổ sung sách bảo vật Quốc gia 
250 20 230 

6.7 + Bổ sung chỉnh lý hồ sơ di tích cấp Quốc gia 180 10 170 

6.8 
+ Mở lớp tập huấn về quản lý và phát huy giá trị di 

tích 
100   100 

6.9 
+ Xây dựng website của Ban Quản lý di tích tỉnh, 

nâng cấp phần mềm quản lý di tích 
120 3 117 

7 Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT 27.497 772 26.725 

  - Tự chủ 4.019 85 3.934 

  - Không tự chủ 23.478 687 22.791 

7.1 

+ Tiền ăn VĐV - HLV huấn luyện và tập luyện 

thường xuyên, tập huấn thi đấu, gửi tập huấn tại các 

CLB mạnh  

10.000 100 9.900 

7.2 + Hỗ trợ, ưu đãi VĐV đạt đẳng cấp quốc gia 
2.117 10 

2.107 

7.3 
+ Dụng cụ xăng xe, điện, nước, Internet, … phục vụ 

VĐV 1.036 100 
936 

7.4 + Thi đấu cọ sát 250 10 240 

7.5 + Đào tạo cán bộ cơ sở 200 10 190 

7.6 
+ Thuốc sơ cứu ban đầu, thiết bị y tế, vật tư y tế và 

bảo hiểm thân thể VĐV 85 7 
78 



7.7 
+ Mua sắm nâng cấp bổ sung thiết bị nhà ăn, thiết bị 

dùng chung và dụng cụ thể thao các môn   
1.000 100 

900 

7.8 
+ Phun muỗi diệt côn trùng và hút bể phốt KTX, nhà 

làm việc 90   
90 

7.9 + Sửa chữa nhà hiệu bộ  500 50 450 

7.10 

Sự nghiệp Thể dục Thể thao khác: Tham dự các giải 

thể thao toàn quốc, khu vực; tham dự các giải thể 

thao quốc tế; tập huấn, đầu tư gửi các vận động viên 

tập huấn tại các trung tâm Thể dục thể thao lớn (các 

môn đang đào tạo tại Trung tâm Huấn luyện và thi 

đấu thể dục thể thao).             

8.200 300 7.900 

8 Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch 3.175 207 2.968 

  - Tự chủ 1.275 30 1.245 

  - Không tự chủ 1.900 177 1.723 

8.1 + Hoạt động xúc tiến du lịch 870 87 783 

8.2 
+ Xây dựng các ấn phẩm thông tin tuyên truyền du 

lịch 
600 60 540 

8.3 
+ Xây dựng phim du lịch Hưng Yên và phát sóng trên 

đài truyền hình TW và địa phương 
300 30 270 

8.4 + Bảo dưỡng xe ô tô chuyên dụng 30   30 

8.5 + Sửa chữa biển quảng cáo  100   100 
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