
TT Khuyến 

công & 

XTTM

Hành 

chính nhà 

nước

Sự nghiệp 

giáo dục, đào 

tạo và dạy 

nghề

Sự nghiệp 
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thông tin

Sự nghiệp 

môi 

trường

Sự nghiệp 

kinh tế

Sự nghiệp 

kinh tế

A B C 2

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 

1 Số thu phí, lệ phí 208 208 208

1.1 Phí 205 205 205

- Phí thẩm định Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp
35 35 35

- Phí thẩm định Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
15 15 15

- Phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế 

kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện 

thuộc lĩnh vực thương mại

50 50 50

- Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực 5 5 5

- Phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án 10 10 10

- Phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế 

cơ sở
90 90 90

1.2 Lệ phí 3 3 3

Đơn vị: Sở Công Thương Bình Định

Chương: 416

Tổng số 

được giao

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO 

SỞ CÔNG THƯƠNG BÌNH ĐỊNH NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số:               /QĐ-SCT ngày         /01/2022 của Sở Công Thương Bình Định)

STT Nội dung

Tổng số 

đã phân 

bổ

Chi tiết theo đơn vị sử dụng

Văn Phòng Sở

ĐVT: Triệu đồng

1
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1

- Lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của 

tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam

3 3 3

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 161 161 161

2.1 Chi quản lý hành chính 161 161 161

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 161 161 161

- Phí thẩm định Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp
32 32 32

- Phí thẩm định Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm

10 10 10

- Phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế 

kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện 

thuộc lĩnh vực thương mại

25 25 25

- Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực 4 4 4

- Phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án 9 9 9

- Phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế 

cơ sở
81 81 81

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0 0 0

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 47 47 47

3.1 Phí 44 44 44

- Phí thẩm định Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp
3 3 3

- Phí thẩm định Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
5 5 5
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1

- Phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế 

kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện 

thuộc lĩnh vực thương mại

25 25 25

- Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực 1 1 1

- Phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án 1 1 1

- Phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế 

cơ sở
9 9 9

3.2 Lệ phí 3 3 3

- Lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của 

tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam

3 3 3

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 16.153 16.153 6.937 235 562 270 1.069 7.080

1 Chi quản lý hành chính 6.937 6.937 6.937

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 5.505 5.505 5.505

Loại 340 - Khoản 341 - Nguồn 13 5.505 5.505 5.505

 - Quản lý Nhà nước 5.505 5.505 5.505

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 1.432 1.432 1.432

Loại 340 - Khoản 341 - Nguồn 12 1.432 1.432 1.432

- Hỗ trợ kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 54 54 54

- Trang phục thanh tra 20 20 20

- Ban chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế 99 99 99

- Ban chỉ đạo Chương trình hành động Tỉnh ủy 21 21 21

- Hoạt động cải cách hành chính 45 45 45

- Mua sắm, sửa chữa tài sản 45 45 45
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1

- Nghiệp vụ 1.148 1.148 1.148

+ Nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra ngành Công Thương 360 360 360

+ Công tác phát triển hàng xuất khẩu tỉnh Bình Định 221 221 221

 +Tổ chức Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 108 108 108

 + Nhiệm vụ tuyên truyền ATTP, An toàn trong hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, sử dụng rượu
180 180 180

 + Triển khai các nội dung của Kế hoạch phát triển dịch 

vụ Logistic tỉnh Bình Định
126 126 126

 + Triển khai kế hoạch phát triển các hoạt động bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Định 

2022

153 153 153

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 235 235 235

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 0

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 235 235 235

Loại 070 - Khoản 083 - Nguồn 12 235 235 235

- Tổ chức tập huấn chuyên môn về ATTP thuộc phạm vi 

quản lý của ngành Công Thương tại các huyện, thị xã, 

thành phố

109 109 109

- Tổ chức tập huấn chuyên môn về an toàn trong hoạt 

động hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp tại các huyện, thị 

xã, thành phố

22 22 22

- Trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi 

đào tạo theo quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 

19/7/2019 của UBND tỉnh

104 104 104

3 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 562 562 562

4



TT Khuyến 

công & 

XTTM

Hành 

chính nhà 

nước

Sự nghiệp 

giáo dục, đào 

tạo và dạy 

nghề

Sự nghiệp 

văn hóa 

thông tin

Sự nghiệp 

môi 

trường

Sự nghiệp 

kinh tế

Sự nghiệp 

kinh tế

A B C 2

Tổng số 

được giao
STT Nội dung

Tổng số 

đã phân 

bổ

Chi tiết theo đơn vị sử dụng

Văn Phòng Sở

1

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 0

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 562 562 562

Loại 160 - Khoản 171 - Nguồn 12 562 562 562

- Chương trình thương mại điện tử theo Quyết định số 

4157/QĐ-UBND ngày 7/10/2020 của UBND tỉnh
562 562 562

4 Chi sự nghiệp môi trường 270 270 270

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 0

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 270 270 270

Loại 250 - Khoản 278 - Nguồn 12 270 270 270

 - Triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc 

lĩnh vực ngành Công Thương theo Kế hoạch số 77/KH-

UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh.

270 270 270

+ Cập nhật cơ sở dữ liệu cho phần mềm cơ sở dữ liệu 

môi trường ngành công thương 
90 90 90

+ Tuyên truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực 

thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh sử dụng sản phẩm 
90 90 90

+ Khảo sát, thu thập thông tin phục vụ xây dựng báo cáo 

môi trường của tỉnh trên các lĩnh vực thuộc phạm vi 
90 90 90

5 Chi sự nghiệp kinh tế 8.149 8.149 1.069 7.080

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1.532 1.532 0 1.532

Loại 280 - Khoản 338 - Nguồn 13 1.532 1.532 1.532

 - Lương và kinh phí hoạt động 1.532 1.532 1.532

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 6.617 6.617 1.069 5.548

Loại 280 - Khoản 321 - Nguồn 12 2.250 2.250 2.250

- Chi nghiệp vụ xúc tiến thương mại 2.250 2.250 2.250

Loại 280 - Khoản 309 - Nguồn 12 3.150 3.150 3.150
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1

- Chi nghiệp vụ khuyến công 3.150 3.150 3.150

Loại 280 - Khoản 314 - Nguồn 12 139 139 139

- Bản tin Công thương 139 139 139

Loại 280 - Khoản 338 - Nguồn 12 1.078 1.078 930 148

- Mua sắm tài sản 0 148

- Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 

2022 theo Quyết định só 4800/QĐ-UBND ngày 

23/12/2019 của UBND tỉnh

288 288 288

- Đề án phát triển thị trường gắn với  Cuộc vận động 

"Người VN ưu tiên dùng hàng Việt Nam" theo Kế hoạch 

số 83/KH-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh

171 171 171

- Diễn tập Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

cấp tỉnh 
471 471 471

III
Dự toán chi từ nguồn cải cách tiền lương và nguồn thu 

tại đơn vị 
573 573 453 0 0 0 0 120

 - Đơn vị sử dụng nguồn cải cách tiền lương và nguồn thu 

tại đơn vị để chi trả lương cho số biên chế được UBND 

tỉnh giao (*)

573 573 453 120

Mã số đơn vị sử dụng NSNN 1131371

Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch

 - Số thu được để lại theo chế độ quy định để thực hiện nhiệm vụ làm lương năm 2021 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2022

 - Số thu được để lại theo chế độ quy định để thực hiện nhiệm vụ làm lương  năm 2022.

2011

1072755

   Ghi chú: (*) Nguồn tiền lương tại đơn vị, bao gồm:

 - Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất tiền lương) năm 2021  còn lại chưa sử dụng hết chuyển  số dư sang năm 2022. 

6


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2022-01-05T10:57:36+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Kèm theo văn bản số 03/QĐ-SCT của Sở Công Thương




