
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 4.296                 

1 Chi sự nghiệp kinh tế 4.296                 

1.1 Tổng dự toán NSNN giao

1.1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 4.396                 

-Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 2.596                 

-Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 1.800                 

1.1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

1.2 Dự toán ngân sách quản lý 100                    

1.2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 100                    

Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền 

lương theo quy định
100                    

Tiết kiệm thêm bình quân 10% chi thường xuyên NSNN so 

với dự toán năm 2022 của các cơ quan quản lý hành chính 

nhà nước

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 Dự toán phân bổ kỳ này

1.3.1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 4.296                 

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 2.596                 

+ Chi thường xuyên bộ máy 2.596                 

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

được giao
2.020                 

* Kinh phí hoạt động 576                    

Trong đó: 

Tiết kiệm 10% cải cách tiền lương tại đơn vị đối với kinh phí 

tự chủ (2)

58                      

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 1.700                 

Nội dung
 Dự toán được 

giao đầu năm 
Ghi chú

Tên đơn vị: Trung tâm phát triển quỹ đất

Chương: 426

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(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



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

+ Chi quy hoạch: Quỹ đất phía Tây Nam khu đô thị khoa học 

và giáo dục Quy hòa
800                    

1.3.1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

1.3.2 Dự toán còn lại chưa được phân bổ -                    -                  

2
Số thu được để lại theo chế độ quy định để thực hiện 

nhiệm vụ làm lương năm 2023
2
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