Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

Đơn vị: TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH
Chương: 428 loại 220 khoản 221
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 30 /QĐ- TTTTXTDL ngày 27 / 05 /2022 của Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch )
Đơn vị tính: Đồng

Số TT

Dự toán được
giao

Chỉ tiêu

A

Dự toán chi ngân sách nhà nước Chi không thường xuyên (Loại 220,
khoản221) Kinh phí phục vụ tổ chức môn thi đấu karate trong khuôn khổ
SEAGAME 31 tại tỉnh Ninh Bình

1

Tổ chức thiết kế dựng quầy thông tin trưng bày phát quà tặng lưu niệm giới thiệu
quảng bá du lịch Ninh Bình và tiếp đón khách tại khách sạn Hoàng sơn

2

Tổ chức thiết kế dựng quầy thông tin trưng bày phát quà tặng lưu niệm giới thiệu
quảng bá du lịch Ninh Bình và tiếp đón khách tại khách sạn The Reed Hotel

77,920

3

Tổ chức thiết kế dựng quầy thông tin trưng bày giới thiệu phát quà tặng lưu niệm
quảng bá du lịch Ninh Bình tại sân Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình

96,000

4

In Băng zon chào mừng giải thi đấu môn Karate trong khuôn khổ SEA Games 31
trên các tuyến đường chính và các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

5

283,000
19,540

19,540

Ấn phẩm du lịch Quà tặng đại biểu và các vận động viên các nước tham gia giải

70,000

Tổng cộng

283,000

Ngày …. tháng
Người lập biểu

Nguyễn Thị Kiên

năm 2020
Giám đốc

Phạm Duy Phong

hong

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ, XÚC TIẾN DU LỊCH
(Kèm theo Công văn số: 30 /TTTTXTDL ngày 27 tháng 05 /2022 của Trung tâm thông tin xúc
Đvt: 1000 đồng
TT

Nội dung công việc

Diển giải

A

Kinh phí phục vụ tổ chức môn thi đấu karate trong khuôn khổ
SEAGAME 31 tại tỉnh Ninh Bình

I

Quầy thông tin trưng bày tại khách sạn Hoàng sơn

1
2

3

4

5
6
7
8

Thuê nhà sự kiện + lắp dựng + tháo dỡ
Thuê khung rạp tổ chức sự kiện dựng gian hàng.
KT: 3m x 3m
Cho thuê sàn gỗ
KT: 3m x 3m
Pano chính giữa gian
Khung thép hộp mạ kẽm, nội dung in phun bạt
Hiflex, nhân công căng khung, lắp đặt, tháo dỡ
KT: 3m x 3m
Pano cột gian triển lãm: Mặt tiền + 2 bên
Khung thép hộp mạ kẽm, nội dung in phun bạt
Hiflex, nhân công căng khung, lắp đặt, tháo dỡ
KT: 0,8m x 3m x 6 chiếc
Pano trán gian triển lãm ( Biển đèn sáng trong
pano)
Khung thép hộp mạ kẽm, nội dung in phun bạt
Hiflex, nhân công căng khung, lắp đặt, tháo dỡ
KT: 3m x 0,8m x 2 chiếc
Khung giá chữ X + nội dung in phun bạt
KT: 1,8m x 0,8m
Thuê hệ thống đèn pha led chiếu sáng gian
triển lãm + nhân công lắp đặt
Cho thuê bục kệ trưng bày
Thuê tủ kính trưng bày
KT: 1,2m x 0,7m cao 1,5m

9
10 Cho thuê ghế ngồi + váy ghế
Vận chuyển vật liệu và ấn phẩm (đi + về)

11
II

1

283,000

19,540

9m2*250.000đ/m

2,250

9m2*150.000đ/m

1,350

9m2*220.000đ/m

1,980

14,4m2*220.000đ/
m

3,160

4,8m2*600.000đ/m

2,880

6 bộ*420.000đ/bộ

2,520

1.500.000đ

1,500

6*300.000đ

1,800

02 chiếc
*500.000đ/ chiếc

1,000

2bộ *50.000đ/bộ
2
chuyến*500đ/chuy
ến

Quầy thông tin trưng bày tại khách sạn
The Reed Hotel
Thuê nhà sự kiện + lắp dựng + tháo dỡ
Thuê khung rạp tổ chức sự kiện dựng gian hàng.
KT: 3m x 3m

Số tiền

100
1,000
19,540

9m2*250.000đ/m

2,250

2

3

4

5
6
7
8

Cho thuê sàn gỗ
KT: 3m x 3m
Pano chính giữa gian
Khung thép hộp mạ kẽm, nội dung in phun bạt
Hiflex, nhân công căng khung, lắp đặt, tháo dỡ
KT: 3m x 3m
Pano cột gian triển lãm: Mặt tiền + 2 bên
Khung thép hộp mạ kẽm, nội dung in phun bạt
Hiflex, nhân công căng khung, lắp đặt, tháo dỡ
KT: 0,8m x 3m x 6 chiếc
Pano trán gian triển lãm ( Biển đèn sáng trong
pano)
Khung thép hộp mạ kẽm, nội dung in phun bạt
Hiflex, nhân công căng khung, lắp đặt, tháo dỡ
KT: 3m x 0,8m x 2 chiếc
Khung giá chữ X + nội dung in phun bạt
KT: 1,8m x 0,8m
Thuê hệ thống đèn pha led chiếu sáng gian
triển lãm + nhân công lắp đặt
Cho thuê bục kệ trưng bày
Thuê tủ kính trưng bày
KT: 1,2m x 0,7m cao 1,5m

9
10 Cho thuê ghế ngồi + váy ghế
Vận chuyển vật liệu và ấn phẩm (đi + về)

11
III
A
1

2
B

1

9m2*150.000đ/m

1,350

9m2*220.000đ/m

1,980

14,4m2*220.000đ/
m

3,160

4,8m2*600.000đ/m

2,880

6 bộ*420.000đ/bộ

2,520

1.500.000đ

1,500

6*300.000đ

1,800

02 chiếc
*500.000đ/ chiếc

1,000

2bộ *50.000đ/bộ
2
chuyến*500đ/chuy
ến

Không gian trưng bày tại nhà thi đấu TTTT
tỉnh Ninh Bình
Vật tư thi công sàn gian hàng
Sàn gỗ
Gỗ cao bản, lắp ghép tiêu chuẩn
36m*300.000đ/m
KT: 6m*6m
Thảm đỏ trải sàn
KT: 6m*6m - bề mặt
38,2m*80.000đ/m
0.15m x 6m x 3 cạnh
Vật tư thi công vách gian hàng
Chi tiết A (khối phía sau): Hình ảnh đất và người
Ninh Bình. Pano khung thép, ốp gỗ MDF, in decal
mực dầu ngoài trời dán 2 mặt
KT: 1,8m*2,5m - pano cột
34,2m*550.000đ/m
1,2m*2,5m - pano cột
6m*2,5m - pano mặt sau
4,5m*2,5m - pano chính
0.18m*2.5m - cạnh giữa hai pano

100
1,000
77,920
13,855
10,800

3,055
64,065

18,810

2

3

4

Chi tiết B (khối phía trước): Pano khung thép ốp
gỗ MDF, in decal mực dầu ngoài trời dán 2 mặt
27,1m*550.000đ/m
KT: 1,2m*3m*6 tấm
KT: 5,5m*0,5m*2 tấm
01 backdrop chụp hình
Khung thép hộp mạ kẽm, nội dung in phun trên bạt
18m*250.000đ/m
hiflex
KT: 3m*6m
Bục trưng bày sản phẩm
04
Bục 02 cấp khung thép, phủ gỗ MDF dán đề can xi
chiếc*2.500.000đ/c
màu (chịu lực)
hiếc
KT: ( 2,2m*1m) + ( 1,5m*0,35m)

17 chiếc
*550.000đ/ chiếc

14,905

4,500

10,000

5

Cho thuê Đèn chiếu sáng, trang trí (gồm: dây đấu
nối, công lắp, vật tư phụ...) - đèn pha led 40W

6

Cho thuê Đèn hắt chiếu compac 100W (gồm: dây 4 chiếc *250.000đ/
đấu nối, công lắp, vật tư phụ...)
chiếc

1,000

7

Nhân công lắp đặt, tháo dỡ gian hàng

01 gói *1500.000

1,500

01*4.000.000đ

4,000

Thiết kế maketgian hàng chọn gói
In Băng zon chào mừng giải thi đấu môn
Karate trong khuôn khổ SEA Games 31 trên
IV
các tuyến đường chính và các khu du lịch trên
địa bàn tỉnh Ninh Bình
Băng zôn ngang đường: Quy cách in phun trên bạt
chất lượng cao cắt mép luồn que căng treo hoàn
- thiên: 10 m*0,8m*50 chiếc

8

-

Phướn dọc :Quy cách in phun trên bạt chất lượng
cao cắt mép luồn que căng treo hoàn thiên: 80cm *
250cm*120.000đ/m= 240.000đ. Chiếc*200 chiếc

IV Ấn phẩm du lịch Quà tặng đại biểu và các
vận động viên các nước tham gia giải
Ảnh điện phong cảnh đẹp du lịch Ninh Bình
đóng hộp
1
KT: 30*20cm
Tổng cộng

9,350

96,000
8m*50*120.000đ/
m

48,000

200 chiếc
*240.000đ/ chiếc

48,000

70,000
380cái*250.000đ/c
ái

70,000
283,000

ÚC TIẾN DU LỊCH

ung tâm thông tin xúc
Đvt: 1000 đồng
Ghi chú

