
1 Sự nghiệp Văn hóa (L160-K161)       805,000,000       805,000,000 

1.1
Kinh phí chưa phân bổ (Sở Văn hoá, Thể thao 

và du lịch)
      474,000,000                       -   

-

Kinh phí triển khai các hoạt động theo Kế hoạch 

120/KH-UBND ngày 14/3/2017 và Kế hoạch 

291/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND tỉnh

190,000,000      

- Kinh phí tham gia các hội thi, liên hoan năm 2021 173,000,000      

- Kinh phí đăng cai tổ chức các hội thi, liên hoan 111,000,000      

1.2 Văn phòng Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch 331,000,000     725,000,000     

-
Kinh phí thực hiện ấn phẩm cẩm nang du lịch năm 

2021
40,000,000        

-

Kinh phí tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn quy trình 

tổ chức hoạt động du lịch cộng đồng tại huyện Cư 

Jút

65,000,000        

-
Kinh phí tham gia ngày hội văn hoá các dân tộc Tây 

nguyên lần thứ I tại Kon Tum
121,000,000      

-

Kinh phí tam gia Liên hoan nghệ thuật hát then, đàn 

tính các dân tộc Tày Nùng Thái toàn quốc lần thứ 

VII tại Sơn la

105,000,000      

-
Kinh phí tham gia Triển lãm thế giới EXPO 2020 tại 

Dubai
700,000,000      

-
Kinh phí triển khai các hoạt động kích cầu du lịch 

trên địa bàn tỉnh
25,000,000        

1.3 Bảo tàng tỉnh Đắk Nông -                    80,000,000       

-

Kinh phí thực hiện công tác nghiên cứu, tiếp nhận cổ 

vật do nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn và các Nhà sưu 

tập tư nhân tỉnh Bình Thuận

80,000,000        

PHỤ LỤC 

(Kèm theo Quyết định số 195/QĐ-SVHTTDL ngày 22 tháng 11 năm 2021 

của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông)
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2 Sự nghiệp Thể dục thể thao (L220-K221) 112,000,000      112,000,000      

2.1
Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao 

tỉnh Đắk Nông
112,000,000     112,000,000     

-
Kinh phí tham gia giải Vô địch trẻ quốc gia 

Vovinam tại tỉnh Tuyên Quang
31,000,000        

-
Kinh phí tam gia giải đua thuyền Saling Vô địch trẻ 

quốc gia năm 2021 tại TP. Đà Nẵng
9,000,000          

-
Kinh phí tham gia giải Vô địch Kickboxing quốc gia 

năm 2021 tại Đắk Nông
27,000,000        

-
Giải vô địch võ cổ truyền toàn quốc lần thứ XXX 

năm 2021 tại tỉnh Nghệ An
45,000,000        

-
Kinh phí tham gia giải Vô địch Kickboxing quốc gia 

năm 2021 tại TP. Đà Nẵng
70,000,000        

-
Kinh phí tham gia giải Vô địch Taekwondo quốc gia 

năm 2021 tại Quảng Ninh
42,000,000        

Tổng cộng 917,000,000      917,000,000      
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