
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)

Đơn vị tính: triệu đồng

1 2 3

Tổng dự toán chi ngân sách được giao (A+B) 18.935

A Chi ngân sách địa phương (I+II) 13.935

I Dự toán được sử dụng trong năm 13.119

1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 9.237

1.1 Quản lý nhà nước 9.087

- Kinh phí hoạt động tự chủ năm 2023 8.904

- Tiết kiệm 10% cải cách tiền lương 
183

1.2
Kinh phí được trích từ nguồn thu hồi phát hiện qua thanh tra theo Thông tư 

số 327/2016/TT-BTC
150

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 3.882

a Chi hành chính : 3.341

Trong đó:

2.1  Hỗ trợ kinh phí hoạt động Đảng bộ cơ sở 44

2.2 Trang phục thanh tra 44

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

việc
66

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
155

2.5
Chi công tác cải cách hành chính và hỗ trợ công chức Tổ cán bộ đầu mối

thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
21

2.6

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; Thuê tư vấn thẩm định giá xác định

giá đất dự án, giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản công; điều tra, xác định

chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất thóc giống; thực hiện nhiệm vụ

mua sắm tập trung;  các nhiệm vụ khác được UBND tỉnh giao.

1.108

2.7 Bảo trì phần mềm kế toán tài chính ngân sách xã 386

2.8
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
405

2.9
Thuê kênh truyền TABMIS (kênh kết nối Sở Tài chính với KBNN Bình

Định)
65

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-STC ngày      /12/2022 của Giám đốc Sở Tài chính )

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

TT Nội dung Dự toán được giao



TT Nội dung Dự toán được giao

2.10
Thuê dịch vụ máy chủ để vận hành phần mềm quản lý tiền lương (12

tháng)
85

2.11
Thuê dịch vụ phần mềm cơ sở dữ liệu về giá tỉnh Bình Định tại Sở Tài

chính;
456

2.12 Thuê phần mềm Báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính 347

2.13 Mua  sắm 159

Gồm có:

- Mua sắm máy điều hòa nhiệt độ 19

- Mua bản quyền phần mềm diệt vi rút (BKAV) 50

- Máy Photocopy 90

b Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 541

- Kinh phí tập huấn nghiệp vụ 441

- Trợ cấp cho công chức được cử đi đào tạo theo chính sách của tỉnh 100

II Dự toán ngân sách quản lý 816

1
Tiết kiệm 10% kinh phí tự chủ  so với dự toán năm 2022 của các cơ quan 

quản lý hành chính nhà nước
165

2
Tiết kiệm 10% kinh phí không tự chủ để tạo nguồn cải cách tiền lương, 

trong đó:
343

- Quản lý nhà nước 288

- Tập huấn nghiệp vụ 55

3
Tiết kiệm 10% kinh phí không tự chủ  so với dự toán năm 2022 của các cơ 

quan quản lý hành chính nhà nước, trong đó:
308

-Chi nghiệp vụ 259

- Tập huấn nghiệp vụ 49

B Trung ương bổ sung có mục tiêu 5.000

Mua sắm trang thiết bị tin học cho ngành Tài chính 5.000
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