
Chuyên Lê 
Quý Đôn

Quốc Học
Trưng 
Vương

Trần Cao 
Vân

a b c d 1 2 3 4

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

I  Số thu phí, lệ phí                         - -                     

1 Lệ phí                         - -                     

2 Phí                         - -                     

II Chi từ nguồn thu phí được để lại                         -                       -                     -                      -                    -                    - 

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề                         -                       -                     -                      -                    -                    - 

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                         - -                     

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                         - -                     

2 Chi quản lý hành chính                         -                       -                     -                      -                    -                    - 

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                         - -                     

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

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

1 Lệ phí                         - -                     

2 Phí                         - -                     

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 559.377,000 559.377,000 16.252,851 10.797,279 10.452,912 9.117,442

I Nguồn ngân sách trong nước 559.377,000 559.377,000 16.252,851 10.797,279 10.452,912 9.117,442

1 Chi quản lý hành chính 7.185,000 7.185,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 6.929,000 6.929,000

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 256,000 256,000

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ -                       -                     

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

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia -                       -                     

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ -                       -                     

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở -                       -                     

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng -                       -                     

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên -                       -                     

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 552.030,000 552.030,000 16.252,851 10.797,279 10.452,912 9.117,442

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 552.030,000 552.030,000 16.252,851 10.797,279 10.452,912 9.117,442

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 bảo đảm 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 -                       -                     

  ĐV tính: triệu đồng

Trong đó

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO 

VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ - SGDĐT ngày      /01/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo )

  Biểu số 1 -  Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC, ngày  28 tháng  9 năm 2018 của Bộ Tài chính
  Đơn vị: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
 Chương: 422

Số 
TT 

Nội dung
Tổng số

được giao
Tổng số đã

phân bổ
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Chuyên Lê 
Quý Đôn

Quốc Học
Trưng 
Vương

Trần Cao 
Vân

Trong đó

Số 
TT 

Nội dung
Tổng số

được giao
Tổng số đã

phân bổ

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên -                       -                     

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 162,000 162,000 -                   -                    -                   -                   

7.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 162,000 162,000

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0,000 0,000

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 -                       -                     

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ -                       -                     

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

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

5 Chi bảo đảm xã hội  -                       -                     

6 Chi hoạt động kinh tế -                       -                     

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường -                       -                     

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  -                       -                     

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

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao -                       -                     

III Nguồn vay nợ nước ngoài -                       -                     

1 Chi quản lý hành chính -                       -                     

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ -                       -                     

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

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

5 Chi bảo đảm xã hội  -                       -                     

6 Chi hoạt động kinh tế -                       -                     

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường -                       -                     

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  -                       -                     

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

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao -                       -                     
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a b

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

I  Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

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

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước

1 Chi quản lý hành chính

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

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

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 bảo đảm 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

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NH

VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN V

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ - SGDĐT ng

  Biểu số 1 -  Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC, ng
  Đơn vị: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
 Chương: 422

Số 
TT 

Nội dung Nguyễn 
Thái Học 

Hùng 
Vương

PTDTNT 
THPT 

Bình Định

Số 1 Tuy 
Phước

Số 2 Tuy 
Phước

Số 3 Tuy 
Phước

Nguyễn 
Diêu

5 6 7 8 9 10 11

                   -                    -                    -                     -                   -                   -                  - 

                   -                    -                    -                     -                   -                   -                  - 

                   -                    -                    -                     -                   -                   -                  - 

8.402,447 12.420,329 14.356,919 10.575,812 7.242,205 6.035,571 9.135,423

8.402,447 12.420,329 14.356,919 10.575,812 7.242,205 6.035,571 9.135,423

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8.402,447 12.420,329 14.356,919 10.575,812 7.242,205 6.035,571 9.135,423

8.402,447 12.420,329 14.356,919 10.575,812 7.242,205 6.035,571 9.135,423
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Số 
TT 

Nội dung

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

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

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

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

5 Chi bảo đảm xã hội  

6 Chi hoạt động kinh tế 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

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

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

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

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

5 Chi bảo đảm xã hội  

6 Chi hoạt động kinh tế 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

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

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

Nguyễn 
Thái Học 

Hùng 
Vương

PTDTNT 
THPT 

Bình Định

Số 1 Tuy 
Phước

Số 2 Tuy 
Phước

Số 3 Tuy 
Phước

Nguyễn 
Diêu

-                   -                   -                   -                   -                  -                 -                
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a b

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

I  Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

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

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước

1 Chi quản lý hành chính

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

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

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 bảo đảm 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

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NH

VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN V

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ - SGDĐT ng

  Biểu số 1 -  Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC, ng
  Đơn vị: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
 Chương: 422

Số 
TT 

Nội dung Xuân 
Diệu

Quang 
Trung

Tây Sơn Võ Lai
Nguyễn 

Huệ
Số 1 An 

Nhơn
Số 2 An 

Nhơn

12 13 14 15 16 17 18

                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  - 

                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  - 

                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  - 

7.589,277 9.456,122 9.025,527 5.561,000 7.620,889 8.017,221 7.647,519

7.589,277 9.456,122 9.025,527 5.561,000 7.620,889 8.017,221 7.647,519

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7.589,277 9.456,122 9.025,527 5.561,000 7.620,889 8.017,221 7.647,519

7.589,277 9.456,122 9.025,527 5.561,000 7.620,889 8.017,221 7.647,519
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Số 
TT 

Nội dung

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

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

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

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

5 Chi bảo đảm xã hội  

6 Chi hoạt động kinh tế 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

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

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

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

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

5 Chi bảo đảm xã hội  

6 Chi hoạt động kinh tế 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

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

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

Xuân 
Diệu

Quang 
Trung

Tây Sơn Võ Lai
Nguyễn 

Huệ
Số 1 An 

Nhơn
Số 2 An 

Nhơn

-                -                -                -                -                -                -                
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a b

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

I  Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

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

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước

1 Chi quản lý hành chính

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

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

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 bảo đảm 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

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NH

VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN V

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ - SGDĐT ng

  Biểu số 1 -  Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC, ng
  Đơn vị: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
 Chương: 422

Số 
TT 

Nội dung Số 3 An 
Nhơn

Hòa Bình
Nguyễn 

Đình 
Chiểu

Nguyễn 
Trường 

Tộ

Số 1 Phù 
Cát

Số 2 Phù 
Cát

Số 3 Phù 
Cát

19 20 21 22 23 24 25

                 -                  -                  -                  -                    -                  -                  - 

                 -                  -                  -                  -                    -                  -                  - 

                 -                  -                  -                  -                    -                  -                  - 

8.494,488 6.455,413 6.978,333 5.878,201 10.167,972 8.724,221 8.242,543

8.494,488 6.455,413 6.978,333 5.878,201 10.167,972 8.724,221 8.242,543

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8.494,488 6.455,413 6.978,333 5.878,201 10.167,972 8.724,221 8.242,543

8.494,488 6.455,413 6.978,333 5.878,201 10.167,972 8.724,221 8.242,543
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Số 
TT 

Nội dung

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

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

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

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

5 Chi bảo đảm xã hội  

6 Chi hoạt động kinh tế 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

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

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

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

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

5 Chi bảo đảm xã hội  

6 Chi hoạt động kinh tế 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

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

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

Số 3 An 
Nhơn

Hòa Bình
Nguyễn 

Đình 
Chiểu

Nguyễn 
Trường 

Tộ

Số 1 Phù 
Cát

Số 2 Phù 
Cát

Số 3 Phù 
Cát

-                -                 -                -                -                   -                -                
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a b

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

I  Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

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

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước

1 Chi quản lý hành chính

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

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

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 bảo đảm 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

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NH

VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN V

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ - SGDĐT ng

  Biểu số 1 -  Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC, ng
  Đơn vị: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
 Chương: 422

Số 
TT 

Nội dung Nguyễn 
Hữu 

Quang

Nguyễn 
Hồng Đạo

Ngô Lê 
Tân

Ngô Mây
Số 1 Phù 

Mỹ
Số 2 Phù 

Mỹ
An Lương

26 27 28 29 30 31 32

                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  - 

                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  - 

                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  - 

5.863,211 8.049,578 6.342,743 7.615,450 8.996,588 9.522,547 7.604,596

5.863,211 8.049,578 6.342,743 7.615,450 8.996,588 9.522,547 7.604,596

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.863,211 8.049,578 6.342,743 7.615,450 8.996,588 9.522,547 7.604,596

5.863,211 8.049,578 6.342,743 7.615,450 8.996,588 9.522,547 7.604,596
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Số 
TT 

Nội dung

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

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

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

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

5 Chi bảo đảm xã hội  

6 Chi hoạt động kinh tế 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

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

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

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

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

5 Chi bảo đảm xã hội  

6 Chi hoạt động kinh tế 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

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

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

Nguyễn 
Hữu 

Quang

Nguyễn 
Hồng Đạo

Ngô Lê 
Tân

Ngô Mây
Số 1 Phù 

Mỹ
Số 2 Phù 

Mỹ
An Lương

-                -                -                -                -                -                -                
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a b

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

I  Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

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

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước

1 Chi quản lý hành chính

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

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

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 bảo đảm 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

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NH

VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN V

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ - SGDĐT ng

  Biểu số 1 -  Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC, ng
  Đơn vị: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
 Chương: 422

Số 
TT 

Nội dung
Mỹ Thọ

Nguyễn 
Trung 
Trực

Bình 
Dương

Hoài Ân
Trần 

Quang 
Diệu

Võ Giữ
Nguyễn 

Bỉnh 
Khiêm

33 34 35 36 37 38 39

                 -                  -                  -                 -                  -                  -                  - 

                 -                  -                  -                 -                  -                  -                  - 

                 -                  -                  -                 -                  -                  -                  - 

5.858,356 7.460,761 7.029,492 5.763,697 8.564,993 6.428,468 5.052,699

5.858,356 7.460,761 7.029,492 5.763,697 8.564,993 6.428,468 5.052,699

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.858,356 7.460,761 7.029,492 5.763,697 8.564,993 6.428,468 5.052,699

5.858,356 7.460,761 7.029,492 5.763,697 8.564,993 6.428,468 5.052,699
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Số 
TT 

Nội dung

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

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

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

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

5 Chi bảo đảm xã hội  

6 Chi hoạt động kinh tế 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

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

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

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

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

5 Chi bảo đảm xã hội  

6 Chi hoạt động kinh tế 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

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

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

Mỹ Thọ
Nguyễn 
Trung 
Trực

Bình 
Dương

Hoài Ân
Trần 

Quang 
Diệu

Võ Giữ
Nguyễn 

Bỉnh 
Khiêm

-                -                -                -                -                -                -                
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a b

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

I  Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

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

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước

1 Chi quản lý hành chính

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

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

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 bảo đảm 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

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NH

VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN V

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ - SGDĐT ng

  Biểu số 1 -  Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC, ng
  Đơn vị: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
 Chương: 422

Số 
TT 

Nội dung Tăng Bạt 
Hổ

Nguyễn 
Trân

Chuyên 
Chu Văn 

An

Nguyễn 
Du

Lý Tự 
Trọng

Phan Bội 
Châu

Tam 
Quan

40 41 42 43 44 45 46

                 -                    -                     -                  -                  -                  -                  - 

                 -                    -                     -                  -                  -                  -                  - 

                 -                    -                     -                  -                  -                  -                  - 

9.133,313 10.471,446 13.582,777 8.618,393 8.941,351 8.629,434 8.060,343

9.133,313 10.471,446 13.582,777 8.618,393 8.941,351 8.629,434 8.060,343

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

9.133,313 10.471,446 13.582,777 8.618,393 8.941,351 8.629,434 8.060,343

9.133,313 10.471,446 13.582,777 8.618,393 8.941,351 8.629,434 8.060,343
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Số 
TT 

Nội dung

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

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

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

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

5 Chi bảo đảm xã hội  

6 Chi hoạt động kinh tế 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

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

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

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

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

5 Chi bảo đảm xã hội  

6 Chi hoạt động kinh tế 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

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

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

Tăng Bạt 
Hổ

Nguyễn 
Trân

Chuyên 
Chu Văn 

An

Nguyễn 
Du

Lý Tự 
Trọng

Phan Bội 
Châu

Tam 
Quan

-                -                   -                   -                -                 -                -                
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a b

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

I  Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

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

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước

1 Chi quản lý hành chính

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

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

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 bảo đảm 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

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NH

VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN V

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ - SGDĐT ng

  Biểu số 1 -  Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC, ng
  Đơn vị: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
 Chương: 422

Số 
TT 

Nội dung
An Lão

PTDTNT 
THCS&TH
PT An Lão

Vĩnh 
Thạnh

PTDTNT 
THCS&TH

PT Vĩnh 
Thạnh

Vân Canh

PTDTNT 
THCS&TH

PT Vân 
Canh

Chuyên 
Biệt Hy 
Vọng 

Quy Nhơn

47 48 49 50 51 52 53

                 -                     -                  -                    -                  -                     -                  - 

                 -                     -                  -                    -                  -                     -                  - 

                 -                     -                  -                    -                  -                     -                  - 

6.488,018 17.061,280 9.193,739 12.949,547 6.235,477 16.433,819 5.738,968

6.488,018 17.061,280 9.193,739 12.949,547 6.235,477 16.433,819 5.738,968

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.488,018 17.061,280 9.193,739 12.949,547 6.235,477 16.433,819 5.738,968

6.488,018 17.061,280 9.193,739 12.949,547 6.235,477 16.433,819 5.738,968
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Số 
TT 

Nội dung

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

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

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

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

5 Chi bảo đảm xã hội  

6 Chi hoạt động kinh tế 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

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

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

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

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

5 Chi bảo đảm xã hội  

6 Chi hoạt động kinh tế 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

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

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

An Lão
PTDTNT 

THCS&TH
PT An Lão

Vĩnh 
Thạnh

PTDTNT 
THCS&TH

PT Vĩnh 
Thạnh

Vân Canh

PTDTNT 
THCS&TH

PT Vân 
Canh

Chuyên 
Biệt Hy 
Vọng 

Quy Nhơn

-                -                   -                -                   -                -                    -                
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a b

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

I  Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

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

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước

1 Chi quản lý hành chính

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

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

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 bảo đảm 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

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NH

VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN V

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ - SGDĐT ng

  Biểu số 1 -  Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC, ng
  Đơn vị: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
 Chương: 422

Số 
TT 

Nội dung
Trung 

tâm 
GDTX 

tỉnh

VP Sở Giáo 
dục và Đào 

tạo

54 55 6

                -                     - 

                -                     - 

                -                     - 

0,000 93.038,000

0,000 93.038,000

0,000 7.185,000

6.929,000

256,000

0,000 85.691,000

0,000 85.691,000

Ghi chú
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Số 
TT 

Nội dung

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

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

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

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

5 Chi bảo đảm xã hội  

6 Chi hoạt động kinh tế 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

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

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

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

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

5 Chi bảo đảm xã hội  

6 Chi hoạt động kinh tế 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

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

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

Trung 
tâm 

GDTX 
tỉnh

VP Sở Giáo 
dục và Đào 

tạo

Ghi chú

-               162,000

162,000
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