
Đơn vị: Sở Tài chính tỉnh Bình Định

Mã số: 1071368

Mã KBNN nơi giao dịch

Chi hành 

chính

Chi sự

nghiệp đào 

tạo

Khoản 341 Khoản 085

A Tổng dự toán chi ngân sách được giao 16.503 16.373 130

I Dự toán được sử dụng trong năm 15.930 15.813 117

1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 9523 9.088 9.088

a Quản lý nhà nước 13 8.816 8.816

- Chi thường xuyên 13 8.660 8.660

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

lương
14 156 156

b Khen thưởng toàn ngành 13 62 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

13 210 210

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 9527 6.842 6.725 117

2.1 - Hỗ trợ kinh phí hoạt động Đảng bộ cơ sở 129 129

2.2 - Trang phục thanh tra 37 37

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

nghiệp tỉnh và Tổ giúp việc
63 63

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
132 132

2.5
- Công tác cải cách hành chính ( bao gồm Chi hỗ trợ 

theo QĐ 25/2013/QĐ-UBND)
10 10

2.6
- Chi hỗ trợ cán bộ, công chức là đầu mối thực hiện 

nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Tài chính 
11 11

2.7

-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.

1.448 1.448

2.8
- Tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt 

Nam”.
7 7

2.9 - Biên soạn lịch sử ngành Tài chính tỉnh Bình Định 285 285

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

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 

( Kèm theo Quyết định số         /QĐ-STC  ngày       /12/2019 của Giám đốc Sở Tài chính)

ĐVT: Triệu đồng

TT Nội dung 

Mã TK

Tabmi

s

Tổng cộng

Chi ngân sách địa phương



Chi hành 

chính

Chi sự

nghiệp đào 

tạo

Khoản 341 Khoản 085

TT Nội dung 

Mã TK

Tabmi

s

Tổng cộng

Chi ngân sách địa phương

2.11

- 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

450 450

2.12
- Thuê kênh truyền TABMIS năm 2020 và thiết bị dự

phòng
390 390

2.13
- Thuê dịch vụ máy chủ để vận hành phần mềm quản lý

tiền lương
95 95

2.14
- Thuê dịch vụ phần mềm cơ sở dữ liệu về giá tỉnh

Bình Định tại Sở Tài chính
957 957

2.15 -Mua bản quyền phần mềm diệt vi rút (BKAV) 37 37

2.16 - Mua máy vi tính trang bị cho các xã, phường 2.385 2.385

3 Chi sự nghiệp đào tạo 9527 117 0 117

Kinh phí tập huấn nghiệp vụ 117 117

II Dự toán ngân sách quản lý 573 560 13

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

cách tiền lương
573 560 13

Trong đó: 0

- Quản lý nhà nước 12 560 560

- Tập huấn nghiệp vụ 12 13 13






		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2019-12-30T15:22:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tài chính<vanphong@stc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2019-12-30T15:22:17+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tài chính<vanphong@stc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2019-12-30T15:22:50+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tài chính<vanphong@stc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




