
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Sở Tài chính tỉnh Bình Định công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2021 như sau:

1 2 3 4 5 6

A Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước 13.347 13.123 98 86

1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 8.798 8.639 98 95

a Quản lý nhà nước 8.798 8.639 98

- Kinh phí hoạt động tự chủ năm 2021 8.483 8.483 100

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

tiền lương
315 156 50

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 4.549 4.484 99

a Chi hành chính nhà nước 4.546 4.481 99 73,2

Trong đó: 0

2.1  Hỗ trợ kinh phí hoạt động Đảng bộ cơ sở 51 37,9 74

2.2 Trang phục thanh tra 27 26 96

2.3
Kinh phí hoạt động Ban đổi mới và Phát triển 

doanh nghiệp tỉnh và Tổ giúp việc
59 59

100

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 

101 101 100

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

giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản công
181 181 100

2.6 Biên soạn lịch sử ngành Tài chính tỉnh Bình Định 4 4 100

Đơn vị: triệu đồng

Ước thực hiện 

năm nay so với 

cùng kỳ năm 

trước (tỷ lệ %)

Đơn vị: Sở Tài chính

Chương: 418

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH  2021

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách 

đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Số 
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Nội dung

Dự toán 

năm

Thực hiện 

năm 2021

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %)
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1 2 3 4 5 6

2.7

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.

1.279 1.291 101

2.8 Sửa chữa xe ô tô, mua máy điều hòa nhiệt độ. 369 371 101

2.9 Bảo trì phần mềm kế toán tài chính ngân sách xã 284 284 100

2.10
Thuê kênh truyền TABMIS năm 2021 (kênh kết

nối Sở Tài chính với KBNN Bình Định)
61

61 100

2.11
Thuê dịch vụ máy chủ để vận hành phần mềm

quản lý tiền lương (12 tháng)
95 94,8 100

2.12
Nâng cấp website của Sở; mua bản quyền phần

mềm diệt vi rút (BKAV)
48 48 100

2.13
Mua sắm tài sản, thiết bị công nghệ thông tin và

thiết bị văn phòng
648 648 100

2.14
Xây dựng phần mềm Hệ thống quản lý báo cáo

lĩnh vực tài chính 
577 577 100

2.15
Xây dựng phần mềm Quản lý ngân sách nhà

nước trên địa bàn tỉnh
338 338 100

2.16
Trang bị Dịch vụ truyền hình họp trực tuyến kết

nối đến UBND các huyện, thị xã, thành phố 
300 235 78

2.17 Sửa chữa bộ lưu điện của hệ thống máy chủ 30 30 100

2.18
Kinh phí bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp theo

nhiệm kỳ 2021-2026
78 78 100

2.19 Kinh phí CT MTQG Nông thôn mới 15 15 100

b Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 2,533 2,533 100

- Kinh phí tập huấn nghiệp vụ 0 0 0

-
Trợ cấp cho công chức được cử đi đào tạo theo

chính sách của tỉnh
2,533 2,533 100

Bình Định, ngày  16  tháng 02  năm 2021

KT GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Thu Hương
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