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Tổng số:             6.651.000              50.000         6.601.000 

1 Quản lý hành chính             6.351.000              50.000         6.301.000 

Kinh phí không tự chủ (340-341)            6.351.000              50.000         6.301.000 

- Sửa chữa                749.500                      -              749.500 

- Các khoản chi đặc thù             5.601.500              50.000         5.551.500 

Kinh phí phục vụ công tác xây dựng dự toán NSNN 

hàng năm                270.000            270.000 

Kinh phí duy trì hệ thống kế toán NSNN (Tabmis) 

trên địa bàn toàn tỉnh                  84.000              84.000 

Kinh phí phục vụ công tác QLTS, tổng hợp báo cáo 

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

bàn toàn tỉnh                  85.000              85.000 

Kinh phí phục vụ công tác quyết toán NSNN trên địa 

bàn toàn tỉnh hàng năm                180.000            180.000 

Kinh phí phục vụ công tác kiểm toán NSNN trên địa 

bàn toàn tỉnh hàng năm                585.000            585.000 

Kinh phí tổng hợp báo cáo thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí (UBND tỉnh giao)                  82.000              82.000 

Bảo dưỡng, duy trì hoạt động trang thông tin điện tử                122.000            122.000 

Tăng cường hoạt động mạng Lan của Sở, bảo trì bảo 

dưỡng các thiết bị mạng tin học và Hỗ trợ triển khai 

các phần mềm chuyên ngành của Cục tin học - thống 

kê, Bộ Tài chính                123.000                3.000            120.000 

Kinh phí đảm bảo an toàn kho tài liệu lưu trữ                  90.000              90.000 

Phục vụ công tác tuyên truyền pháp luật ngành tài 

chính cho cán bộ ngành tài chính                  83.000              13.000              70.000 

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                170.000            170.000 

UBND TỈNH NINH BÌNH

SỞ TÀI CHÍNH

 Đơn vị tính: 1000 đồng 

BIỂU CÔNG KHAI KINH PHÍ CẮT GIẢM CÁC KHOẢN CHI THƯỜNG XUYÊN 

ĐÃ BỐ TRÍ DỰ TOÁN NSNN NĂM 2021 ĐỂ BỔ SUNG NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

CỦA SỞ TÀI CHÍNH  CẤP TỈNH, TẬP TRUNG CHO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH 

COVID-19 CỦA SỞ TÀI CHÍNH 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-STC ngày        /11/2021 của Sở Tài chính)
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Phục vụ các đoàn liên ngành theo chỉ đạo của UBND 

tỉnh                  81.000              11.000              70.000 

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 nươc sinh hoạt nông thôn thực hiện xã hội 

hóa) theo Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh                162.000              12.000            150.000 

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật                142.000            142.000 

Kinh phí phòng chống lụt bão                  30.000              30.000 

KP thực hiện cải cách thủ tục hành chính                150.000            150.000 

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

dân                  50.000              50.000 

Kinh phí duy trì hệ thống ISO 9001:2015                  12.000              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…                  45.000              45.000 

Kinh phí chỉnh lý tài liệu                291.500            291.500 

Kinh phí triển khai nhiệm vụ tài chính kế toán và các 

chính sách chế độ mới                260.000            260.000 

Duy trì phần mềm quản lý tài sản                    6.000                6.000 

KP phục vụ công tác định giá tài sản trong tố tụng 

hình sự của tỉnh                  81.000              11.000              70.000 

Trang phục thanh tra                  22.000              22.000 

KP Hoạt động của Ban đổi mới                400.000            400.000 

Kinh phí Dịch vụ thẩm định giá đất                580.000            580.000 

Kinh phí thực hiện Dự án tin học             1.415.000         1.415.000 

2 Sự nghiệp kinh tế                300.000                      -              300.000 

- Kinh phí thực hiện nghị quyết 15 về phát triển du 

lịch (280-322)                300.000            300.000 
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