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Biểu số 01

 ĐVT: 1000 đồng 

1 2 3 4 5                       12 13

A TỔNG SỐ (I:VII)         23.388.000 

I 340 341

KINH PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

(1+2): 23.036.000        

1 Kinh phí thực hiện tự chủ (1.1+1.2+1.3) 10.970.000        

1.1 Chi con người 7.617.000        

6000 Tiền lương 4.702.000        

6100 Phụ cấp lương         1.790.000 

6300

Các khoản đóng góp (BHXH: 17,5%, 

BHYT: 3%, KPCĐ: 2%, BHTN: 1%) 1.125.000        

1.2 Chi thường xuyên theo định mức: 2.870.000        

-

Biên chế giao Sở năm 2022 (70 người x 

41.000.000đ/người x ) 2.870.000        

Chi tiết cụ thể như sau:         2.870.000 

6250 Phúc lợi tập thể: 990.000           

6500 Thanh toán dịch vụ công cộng: 300.000           

6550 Vật tư văn phòng: 250.000           

6600 Thông tin tuyên truyền liên lạc: 100.000           

6700 Công tác phí: 250.000           

6750

Chi thuê lao động phục vụ công tác bảo vệ 

an ninh và vệ sinh tại cơ quan 250.000           

7750 Chi khác 730.000           

1.3 Chi thường xuyên ngoài định mức 483.000               

Khen thưởng cấp Sở, tỉnh, Bộ tài chính           200.000 

- Chi cho HĐ68/161 283.000          

  Dự toán được 

giao 
Ghi chú

ĐƠN VỊ: SỞ TÀI CHÍNH NINH BÌNH
 Chương: 418           

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

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

Số 

TT
Loại Khoản Mục Diễn giải 
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  Dự toán được 

giao 
Ghi chú

Số 

TT
Loại Khoản Mục Diễn giải 

2   Kinh phí không giao quyền tự chủ 12.066.000      

2.1 6900 Sửa chữa thường xuyên: 1.050.000        

6902 Sửa chữa ô tô 50.000            

6907

Sửa chữa, bảo trì trụ sở và các hạng mục 

phụ trợ 500.000          

6921, 

6912, 

6949

… Sửa chữa tài sản khác 500.000          

2.2 6950 Mua sắm tài sản: 40.000             

Máy ảnh 40.000            

2.3 7000 Các khoản chi đặc thù: 10.976.000      

-

Công tác xây dựng dự toán NSNN Trung 

ương và địa phương hàng năm           400.000 

-

Kinh phí duy trì hệ thống thông tin QLNS 

và KB (Tabmis) trên địa bàn toàn tỉnh           100.000 

-

Công tác QLTSNN, kiểm tra, tổng hợp, báo 

cáo kê khai tài sản NN của các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn toàn tỉnh           100.000  

-

Công tác quyết toán NSNN trên địa bàn toàn 

tỉnh hàng năm           300.000 

- Công tác kiểm toán NSNN toàn tỉnh hàng năm 650.000          

-

Tổng hợp báo cáo thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí (UBND tỉnh giao)           100.000 

-

Bảo dưỡng, duy trì hoạt động trang thông 

tin điện tử của Sở 100.000          

-

Bảo trì bảo dưỡng mạng Lan, các thiết bị tin 

học và hỗ trợ triển khai các phần mềm chuyên 

ngành của Cục tin học - thống kê, Bộ Tài chính 

hàng năm 100.000            

-

Kinh phí đảm bảo an toàn kho tài liệu lưu 

trữ           200.000 
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  Dự toán được 

giao 
Ghi chú

Số 

TT
Loại Khoản Mục Diễn giải 

-

Phục vụ công tác tuyên truyền pháp luật ngành 

tài chính cho cán bộ ngành tài chính                     -   

-

Phục vụ các đoàn thanh tra, kiểm tra về lĩnh 

vực tài chính trên địa bàn tỉnh; thanh tra tài 

chính theo kế hoạch hàng năm           400.000 

-

Phục vụ các đoàn liên ngành theo chỉ đạo 

của UBND tỉnh 100.000          

Kinh phí thuê tổ chức thẩm định giá xác định 

giá trị các công trình cấp nước sinh hoạt nông 

thôn tập trung để giao nhận nợ cho doanh 

nghiệp (đối với các công trình cấp nước sinh 

hoạt nông thôn thực hiện xã hội hóa) và các 

công trình khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh)           200.000 

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật           150.000 

Kinh phí phòng chống lụt bão             30.000 

KP thực hiện cải cách thủ tục hành chính           150.000 

Kinh phí xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, 

tiếp công dân             50.000 

Kinh phí duy trì hệ thống ISO 9001:2015             12.000 

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên, 

thanh tra viên chính, tập huấn phòng chống 

tham nhũng, tiếp công dân và giải quyết khiếu 

nại, tố cáo…             50.500 

Kinh phí chỉnh lý tài liệu 300.000          

Kinh phí triển khai nhiệm vụ tài chính kế 

toán và các chính sách chế độ mới 300.000          

Duy trì phần mềm quản lý tài sản 7.500              

Trang phục thanh tra 56.000            

Trang phục thanh tra 

năm thứ 7



Page 4

1 2 3 4 5                       12 13
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Số 

TT
Loại Khoản Mục Diễn giải 

Kinh phí phục vụ công tác định giá tài sản 

trong tố tụng hình sự của tỉnh 90.000            

Kinh phí xây dựng hệ thống trao đổi dữ 

liệu liên thông giữa các đơn vị trong tỉnh 

với Bộ Tài chính phục vụ công tác cập nhật 

cơ sở dữ liệu giá

KP phục vụ bầu cử ĐB quốc hội và HĐND 

nhiệm kỳ 2021-2026

KP XD bảng đơn giá về cây trồng, vật nuôi 

và thủy sản làm cơ sở xác định giá trị bồi 

thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh 500.000          

Kinh phí Ban đổi mới Doanh nghiệp 400.000          

Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm 

định giá đất 580.000

Trang bị thiết bị tin học phục vụ cho phòng 

máy của cơ quan 165.000

Tăng cường hoạt động mạng Lan của Sở 100.000

Duy trì phần mềm Kế toán NSX cho các xã, 

phường, thị trấn tỉnh Ninh Bình 385.000

Duy trì phần mềm Kế toán HCSN IMAS 

cho các đơn vị HCSN tỉnh Ninh Bình 354.000

Duy trì phần mềm Tổng hợp NS xã phục vụ 

công tác quản lý tài chính NS 396.000

Kinh phí thẩm định, trình duyệt các nhiệm vụ 

ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính 

quyền điện tử, chuyển đổi số theo Nghị quyết 

01-NQ/TU và Xây dựng nền tảng, hệ thống 

thông tin lĩnh vực tài chính, tập trung 4.150.000

II 340 341

KINH PHÍ THUÊ DỊCH VỤ TRUYỀN 

SỐ LIỆU CHUYÊN DÙNG CẤP II 32.000             
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  Dự toán được 

giao 
Ghi chú

Số 

TT
Loại Khoản Mục Diễn giải 

III 280 322

KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

15-NQ/TU VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
           300.000 

6100 Phụ cấp lương              23.050 

6550 Vật tư văn phòng              13.200 

6500 Thanh toán dịch vụ công cộng              30.000 

6700 Công tác phí              63.750 

6750 Chi phí thuê mướn              20.000 

7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn            140.000 

7750 Chi khác              10.000 

IV 280 281

KINH PHÍ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC 

PHÁP LUẬT 20.000             

6100 Phụ cấp lương 4.000               

6550 Vật tư văn phòng 2.500               

6650 Hội nghị 7.500               

7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn từng ngành 6.000               
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