
Đơn vị: Sở Tài chính tỉnh Bình Định  Biểu số 2 


 Chương: 418  ( Ban hành kèm theo Thông tư số  

90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 

2018 của Bộ Tài chính)

Đvt: Triệu đồng

Số 

TT 
Nội dung Dự toán được giao

1 2 3

Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Dự toán được sử dụng trong năm -450

1 Chi quản lý hành chính -450

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ -450

-Nghiệp vụ: công bố giá vật liệu xây dựng, kiểm tra

tình hình quyết toán công trình; tổng hợp dự toán, quyết

toán ngân sách; phục vụ kiểm toán; nghiệp vụ thanh tra,

tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiểm tra giá;

công tác cải cách hành chính; xây dựng văn bản QPPL

của HĐND tỉnh, UBND tỉnh; xác định giá đất thị

trường; điều tra, khảo sát chi phí sản xuất lúa giống;

thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung tại Sở Tài chính;

các nhiệm vụ khác được UBND tỉnh giao.

-295

- Biên soạn lịch sử ngành Tài chính tỉnh Bình Định -155

1 2 3

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-STC ngày       /01/2021 của Giám đốc Sở Tài chính )

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
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