
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 11,462

I Nguồn ngân sách trong nước 11,462

1 Chi quản lý hành chính 11,224                                    

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 10,626                                    

- Lương và chi hoạt động 9,846                                      

- Kinh phí hợp đồng lao động ( theo Nghị định 68 và Nghị định 161) 780                                         

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 598                                         

1.2.1 Kinh phí xử phạt vi phạm hành chính 32                                          

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 123                                        

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ ( Chi công nghệ thông tin) 184                                         

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 169                                         

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

( Chi đào tạo CBCCVC) 
54                                           

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 54                                           
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STT Nội dung Dự toán được giao

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

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



STT Nội dung Dự toán được giao

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

… ….
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