
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chương: 413

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán được giao

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 400                                          

I Số thu phí, lệ phí 400                                          

1 Lệ phí 200                                          

- Lệ phí đăng ký doanh nghiệp 200                                         

2 Phí 200                                          

- Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp 200                                         

II Chi từ nguồn thu phí được để lại 200                                          

1 Chi sự nghiệp

2 Chi quản lý hành chính 200                                          

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 200                                          

1 Lệ phí 200                                          

- Lệ phí đăng ký doanh nghiệp 200                                         

2 Phí

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 11.360

I Nguồn ngân sách trong nước 11.360

1 Chi quản lý hành chính 11.202                                     

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 10.408                                     

- Lương và chi hoạt động 9.533                                       

Trong đó:

 Kinh phí bổ sung lương 706                                         

 Tiết kiệm 10% chi hoạt động thực hiện cải cách tiền lương 397                                         

- Kinh phí hợp đồng lao động ( theo Nghị định 68 và Nghị định 161) 875                                          

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 794                                          

1.2.1 Kinh phí xử phạt vi phạm hành chính 35                                           

1.2.2 Chi trang phục thanh tra 24                                           

1.2.3

 Kinh phí hoạt động của Văn phòng Jjapan Desk ( hỗ trợ chỗ

 ở, đi lại, vé máy bay, hợp đồng biên- phiên dịch, làm thêm giờ, các hoạt động 

khác….) 

355                                         

1.2.4 Chi hoạt động công tác Đảng 64                                           

1.2.5 Chi phục vụ công tác thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp 137                                         

1.2.6
 Kinh phí lập Kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu 

phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 
39                                           

1.2.7  Kinh phí trợ cấp tết nguyên đán tân Sửu năm 2021 140                                         

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

( Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-SKHĐT ngày      /      / 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)



STT Nội dung Dự toán được giao

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ ( Chi công nghệ thông tin) 158                                          

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 15                                            

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 143                                          

3
 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 

( Chi đào tạo CBCCVC) 
-                                          

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình -                                          

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

5 Chi đảm bảo xã hội -                                          

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

6 Chi hoạt động kinh tế -                                          

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường -                                          

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin -                                          

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn -                                          

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao -                                          

10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

II Nguồn vốn viện trợ -                                          

1 Chi quản lý hành chính

1.1 Dự án A

1.2 Dự án B

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 

2.1 Dự án A

2.2 Dự án B

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 

3.1 Dự án A

3.2 Dự án B



STT Nội dung Dự toán được giao

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

4.1 Dự án A

4.2 Dự án B

5 Chi bảo đảm xã hội

5.1 Dự án A

5.2 Dự án B

6 Chi hoạt động kinh tế

6.1 Dự án A

6.2 Dự án B

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Dự án A

7.2 Dự án B

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

8.1 Dự án A

8.2 Dự án B

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

9.1 Dự án A

9.2 Dự án B

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Dự án A

10.2 Dự án B

III Nguồn vay nợ nước ngoài

… ….


