
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

A Tổng dự toán chi ngân sách được giao (I+II) 16.577

I Dự toán được sử dụng trong năm 15.825

1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 8.757

a Quản lý nhà nước 8.485

- Kinh phí hoạt động tự chủ năm 2021 8.329

- Tiết kiệm 10% kinh phí để tạo nguồn cải cách tiền lương 156

b Khen thưởng toàn ngành 62

c
Kinh phí được trích từ nguồn thu hồi phát hiện qua thanh tra theo 

Thông tư liên tịch số 327/2016/TTLT-BTC-TTCP 210

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 7.030

a Chi nghiệp vụ : 6.807

Trong đó:

2.1  Hỗ trợ kinh phí hoạt động Đảng bộ cơ sở 51

2.2 Trang phục thanh tra 27

2.3
Kinh phí hoạt động Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh và 

Tổ giúp việc
61

2.4

Kinh phí hoạt động Hội đồng và Tổ công tác giúp việc cho Hội 

đồng thẩm định giá đất dự án của tỉnh;  Hội đồng và Tổ công tác 

giúp việc Hội đồng công bố giá VLXD 

240

2.5
Thuê tư vấn thẩm định giá xác định giá đất dự án, giá khởi điểm để

bán đấu giá tài sản công
270

2.6

Nghiệp vụ: Công tác cải cách hành chính; nghiệp vụ thanh tra,

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

văn bản QPPL của HĐND tỉnh, UBND tỉnh; kiểm tra tình hình

quyết toán công trình; tổng hợp dự toán, quyết toán ngân sách; phục

vụ kiểm toán; 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; Tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt

Nam”; Thuê dịch vụ phần mềm cơ sở dữ liệu về giá tỉnh Bình Định

tại Sở Tài chính; các nhiệm vụ khác được UBND tỉnh giao.

1.278

2.7 Biên soạn lịch sử ngành Tài chính tỉnh Bình Định 261

2.8
Mua sắm, sửa chữa, dựng phòng truyền thống cơ quan; sửa chữa xe 

ô tô, mua máy điều hòa nhiệt độ.
369

2.9 Bảo trì phần mềm kế toán tài chính ngân sách xã 289

2.10
Nâng cấp, bổ sung tính năng của phần mềm quản lý tiền lương cho

các đơn vị sử dụng ngân sách địa phương tỉnh Bình Định
180

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-STC ngày       /12/2020 của Giám đốc Sở Tài chính )

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)



2.11
Thuê kênh truyền TABMIS năm 2020 (kênh kết nối Sở Tài chính

với KBNN Bình Định)
72

2.12
Thuê dịch vụ máy chủ để vận hành phần mềm quản lý tiền lương

(12 tháng)
95

2.13
Nâng cấp website của Sở; mua bản quyền phần mềm diệt vi rút

(BKAV)
86

2.14 Mua  sắm tài sản, thiết bị công nghệ thông tin và thiết bị văn phòng 1.773

2.15 Xây dựng phần mềm Hệ thống quản lý báo cáo lĩnh vực tài chính 1.755

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 223

a Kinh phí tập huấn nghiệp vụ 223

b Trợ cấp cho công chức được cử đi đào tạo theo chính sách của tỉnh

II Dự toán ngân sách quản lý 752

Tiết kiệm 10% kinh phí không tự chủ để tạo nguồn cải cách tiền 

lương
752

Trong đó:

- Quản lý nhà nước 727

- Tập huấn nghiệp vụ 25
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