
Mã số QHNS: 1122260

Đơn vị tính: Triệu đồng

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 0 0

I Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí 

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 3.389                 

1 Chi sự nghiệp kinh tế 3.389                 

1.1 Tổng dự toán NSNN giao

1.1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3.562                 

-Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 2.412                 

-Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 1.150                 

1.1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

1.2
Dự toán ngân sách quản lý (tiết kiệm 10% chi thường 

xuyên theo quy định)
173                    

1.2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 173                    

Tiết kiệm 10% để tạo nguồn cải cách tiền lương đối với kinh 

phí tự chủ
58                      

Tiết kiệm 10% để tạo nguồn cải cách tiền lương đối với kinh 

phí không tự chủ
115                    

1.2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0

1.3 Dự toán đơn vị còn được sử dụng trong năm

1.3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3.389                 

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 2.354                 

+ Chi thường xuyên bộ máy 2.354                 

* Tiền lương và các khoản trích theo lương đối với biên chế 

được giao
1.836                 

* Kinh phí hoạt động 518                    

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 1.035                 

+ Mua sắm tài sản, thiết bị 135                    

+ Phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất 900                    

1.3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

1.4 Dự toán còn lại chưa được phân bổ -                    -                    

2
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
116

Ghi chú

Tên đơn vị: Trung tâm phát triển quỹ đất

Chương: 426

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-TTPTQĐ ngày      /    /       của Trung tâm phát triển quỹ đât)

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước)

STT Nội dung
 Dự toán được 

giao đầu năm 




		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-31T07:50:33+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm Phát triển quỹ đất<ttptqd@stnmt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-31T07:50:39+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm Phát triển quỹ đất<ttptqd@stnmt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-31T07:50:46+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm Phát triển quỹ đất<ttptqd@stnmt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-31T07:50:54+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm Phát triển quỹ đất<ttptqd@stnmt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-31T07:51:01+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kèm theo văn bản số 138/QĐ-PTQD của Trung tâm Phát triển quỹ đất




