
STT Nội dung
Nguồn             

kinh phí

Đơn vị            

đề xuất 

Kinh phí đề 

nghị bố trí
Cân đối Ghi chú

1 2 3 4 5 6=3-5 7

I Nguồn kinh phí sự nghiệp GD&ĐT 2.252.000 2.503.920 2.252.000

1 Kinh phí BS CMT chính sách phát triển GDMN 1.350.000 1.350.000 1.350.000

Theo NĐ 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ 

quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; NQ 

07/2021/NQ-HĐND ngày 07/7/2021 của HĐND tỉnh BP quy 

định mức hỗ trợ đối với cơ sở GD MN độc lập; trẻ em và giáo 

viên tại cơ sở MN tư thục (Tỉnh BSCMT, SD không hết hoàn 

trả NS tỉnh).

2 Kinh phí bổ sung cho phòng GDĐT 902.000 1.153.920 902.000

-

KP tổ chức 20/11, tuyên dương GVG-HSG; họp mặt ngày NGVN 

(Tổng dự toán chi 448, 86trđ - Dự toán đầu năm còn tại phòng 

GD&ĐT (1,8 tỷ đồng - 1,62 tỷ đồng=180trđ); số đề nghị bổ sung 

270trđ.

448.860 270.000

Công văn 89/UBND -VX ngày 14/01/2022 của UBND thành 

phố V/v thống nhất kế hoạch tổ chức các hoạt động chuyên 

môn năm 2022 của phòng GD&ĐT thành phố; KH 229/KH-

UBND ngày 27/12/2021 của UBND thành phố V/v phát động 

phong trào thi đua đặc biệt ngành GDĐT thành phố thi đua lập 

thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày NGVN.

+
Tổ chức lễ kỷ niệm 20/11; tuyên dương GVG, HSG; họp mặt Nhà giáo 

qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày NGVN
193.860

+ Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày NGVN 180.000

+ Lẵng  hoa chúc mừng các trường học ngày 20/11 75.000

- Kinh phí dịch vụ chữ ký số cá nhân tại các trường học 115.060 115.000

Công văn 2555/SGDĐT-GDTrH ngày 30/08/2022 của Sở 

GD&ĐT về việc tăng cường sử dụng chứng thư số, chữ ký số 

đối với các loại hồ sơ điện tử ngành giáo dục nhằm đẩy nhanh 

tiến độ chuyển đổi sốtrong ngành GDĐT thành phố.

- Các hội nghị, hội thi ngành GD&ĐT 590.000 517.000

+
Hội nghị phát động, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua ngành; Hội nghị 

ký kết giao ước thi đua khối các phòng GD&ĐT
80.000

+ Kỳ thi tuyển chọn HSG lớp 9 cấp thành phố NH 2022-2023 188.000

+ Hội thi KHKT dành cho HSTHCS thành phố NH 2022-2023 90.000

+ Hội thi GV dạy giỏi Tiểu học cấp thành phố NH 2022-2023 200.000

+ Cuộc thi thiết kế logo của ngành GDĐT thành phố 32.000

II Nguồn sự nghiệp kinh tế 9.000.000 10.654.000 9.000.000
Tỉnh BSCMT 5 tỷ đồng; nguồn thành phố bố trí công tác đo 

vẽ, quy hoạch, cắm mốc, đấu giá đất công 4 tỷ đồng.

TỔNG HỢP KINH PHÍ PHÁT SINH CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG CUỐI NĂM 2022

(Kèm theo Tờ trình số     /TTr-UBND ngày 04/11/2022 của UBND thành phố Đồng Xoài).

Công văn 89/UBND-VX ngày 14/01/2022 của UBND thành 

phố V/v thống nhất kế hoạch tổ chức các hoạt động chuyên 

môn năm 2022 của phòng GD&ĐT thành phố Đồng Xoài.
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1 Phòng TC-KH: KP xử lý rác thải sinh hoạt năm 2022 phát sinh tăng 2.500.000 2.500.000

Kinh phí xử lý rác thải năm 2022 thành phố giao bằng khối 

lượng rác thanh toán năm 2021 là 13,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, 

khối lượng rác thanh toán 6T đầu năm 2022 gần 7,5 tỷ đồng, 

ước thực hiện năm 2022 là 16 tỷ đồng. Số thiếu khoảng 2,5  

tỷ đồng.

2 Phòng QLĐT: 1.150.000 1.150.000

-

Lập điều chỉnh quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Đồng Xoài và 

danh mục công trình kiến trúc có giá trị thuộc địa bàn thành phố Đồng 

Xoài.

1.150.000 1.150.000 Tờ trình 17/TTr-QLĐT ngày 17/3/2022 của PQLĐT  

3 Trung tâm PTQĐ thành phố: 1.441.000 1.350.000

- Cắm mốc 43 thửa đất đấu giá đợt 01 năm 2022 129.000 UBND TP đã phê duyệt kinh phí

- Cắm mốc 51 thửa đất đấu giá đợt 02 năm 2022 230.000 Tờ trình số 574 ngày 25/10/2022 của Trung tâm PTQĐ 

-
Đo đạc, chỉnh lý bản đồ trích đo địa chính thửa đất để giao đất TĐC và 

đấu giá QSDĐ
445.000

- Cắm mốc giao TĐC 380.000

- Kinh phí phục vụ công tác đấu giá 257.000

4 Xí nghiệp CTCC 5.563.000 4.000.000 Điều chỉnh giảm gói chăm sóc cây xanh 1,5 tỷ đồng

- Bs kinh phí hoạt động sự nghiệp (điện, nhiên liệu) 1.000.000 Tạm tổng hợp theo đề nghị của đơn vị

- Kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản 433.000

- KP trồng cây đường Trương Công Định + Đặng Thái Mai 546.000 Tờ trình 607/TTr-XN ngày 26/6/2022 của XNCTCC

- Kinh phí thực hiện chỉnh trang các tuyến phố văn minh 415.000 Chỉ đạo của UBND TP xây dựng tuyến phố văn minh

- Hội nghị sơ kết mô hình “Tổ công dân dịch vụ đô thị tự quản về ANTT” 69.000

Công văn số 2227/UBND-KT ngày 20/9/2022 của UBND TP 

V/v giải quyết kinh phí tổ chức Hội nghị sơ kết mô hình “Tổ 

công dân dịch vụ đô thị tự quản về ANTT”.

- Kinh phí trồng và chăm sóc vườn hoa thành phố 1.600.000 Kết luận của Thành ủy

- Bổ sung kinh phí các hoạt động sự nghiệp khác 1.500.000

III
Nguồn kết dư sau điều chỉnh báo cáo tổng quyết toán năm 2021 

(30% bố trí tăng chi hoạt động)
7.380.637 9.832.637 7.380.637 0

1 Văn phòng Thành uỷ Đồng Xoài 100.000 100.000

- Bổ sung kinh phí Ban BV CSSK cán bộ thành phố 100.000 100.000
Căn cứ Kết luận số 261-KL/TU ngày 29/9/2022 của Thường 

trực Thành uỷ

2 Văn phòng HĐND và UBND thành phố 406.000 406.000

- Kinh phí khoán xăng xe 156.000 156.000

- Kinh phí mua sắm tài sản và các nhiệm vụ đặc thù 200.000 200.000

-
Kinh phí tham gia hoạt động truyền thông “Giải thưởng Thành phố thông 

minh VN 2022” 
50.000 50.000

3 Phòng VH-TT 570.000 570.000

Tờ trình số 335/TTr-TTPTQĐ ngày 13/7/2022 của Trung tâm 

PTQĐ V/v đề nghị thẩm định, phê duyệt và bố trí kinh phí đo 

đạc, cắm mốc các khu TĐC, khu đất đấu giá và kinh phí tổ 

chức đấu giá đất năm 2022
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- Kinh phí lớp bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em 260.000 260.000

- Kinh phí hợp đồng tuyên truyền với Đài PT-TH và Báo Bình Phước 100.000 100.000

- In tuyển tập thơ và sáng tác các ca khúc về thành phố ĐX 45.000 45.000

- Kinh phí đầu tư trang thiết bị 05 nhà văn hoá điểm 156.000 156.000 Kết luận của Thành ủy

- Tham gia hội chọi trâu 9.000 9.000 Tờ trình số 354/PVHTT ngày 09/9/2022

4 Phòng Nội vụ 269.000 269.000

- Bổ sung kinh phí chỉnh lý tài liệu của P Tân Xuân 69.000 69.000 Tờ trình số 785/TTr-NV ngày 29/9/2022 của PNV

-
Bổ sung kinh phí chỉnh lý tài liệu của phòng TC-KH và UBND phường 

Tiến Thành
200.000 200.000 Tờ trình số 843/TTr-NV ngày 12/10/2022 của PNV

5 Phòng GD&ĐT: Kinh phí điều tra trình độ văn hoá 1.396.000 1.150.000

Tờ trình 485/TTr-PGDĐT ngày 16/6/2022 của PGD-ĐT; KH 

số 152/KH-UBND ngày 21/7/2022 của UBND thành phố V/v 

điều tra trình độ VH của ND trên địa bàn TP. 

6 Phòng QLĐT: 5.330.000 3.160.000 0

-
Lập đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu 

du lịch hồ Suối Cam (GĐ II)
830.000 830.000 Tờ trình 144/TTr-QLĐT ngày 03/10/2022 của Phòng QLĐT

- Lắp đặt biển báo giao thông, biển tên đường, gờ giảm tốc 3.500.000 1.500.000

- Kinh phí một số nhiệm vụ quy hoạch khác 1.000.000 830.000

7
Phòng TC-KH: bổ sung kinh phí mua sắm, sửa chữa + bảo dưỡng 

đường truyển Tabmis.
130.000 130.000

8 Trung tâm VH-TT 912.637 912.637

- Các nhiệm vụ đã thực hiện nhưng chưa chi trả (Q3/2022) 59.637 59.637

-

Kinh phí dự Đại hội TDTT tỉnh còn thiếu (giải karatedo; giải 

Teakwondo; giải bóng chuyền nam; giải Điền kinh...); hỗ trợ công tác 

phối hợp...và đoàn diễu hành 

260.000 260.000

-

Kinh phí tổ chức tuyên truyền các ngày lễ: Kỷ niệm 92 năm ngày thành 

lập MTDTTN VN; Kỷ niệm 40 năm ngày NGVN; Kỷ niệm 78 năm ngày 

thành lập QĐNDVN; Kỷ niệm ngày giải phóng Đồng Xoài 26/12…

80.000 80.000

- Liên hoan nghệ thuật quần chúng thành phố ĐX lần thứ I năm 2022 70.000 70.000

- Đêm nghệ thuật chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng ĐX 26/12 120.000 120.000

- Gắn bổ sung đai treo cờ Tổ quốc còn thiếu trên các tuyến đường 323.000 323.000

Thông báo 413/TB-UBND ngày 15/6/2022 của UBND thành 

phố về Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp 

ngày 19/5/2022

9 Đài phát thanh truyền hình 504.000 504.000

Tổng kinh phí theo đề xuất tại BC số 135/BC-TTVH ngày 

7/9/2022 của Trung tâm VH-TT

Tờ trình số 321/PVHTT ngày 22/8/2022 của phòng VHTT
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- Mua sắm trang thiết bị camera kỹ thuật số và bộ dựng hình cho Đài 486.000 486.000 Thông báo 872-TB/TU về kết luận của Bí thư Thành ủy

- Kinh phí hạ công tơ điện cho các cụm loa truyền thanh thông minh 18.000 18.000 Tờ trình số 67/TTr-ĐTT và TH ngày 9/9/2022

10 Trung tâm DVNN thành phố 215.000 179.000

- Kinh phí tự chủ 32.000 32.000

- kinh phí mua sắm tài sản 126.000 90.000

- Kinh phí phòng chống dịch 57.000 57.000

IV Nguồn Dự phòng ngân sách 16.936.000 5.350.000 4.801.000 12.135.000
Tổng nguồn 26 tỷ 008 triệu đồng, đã SD 9 tỷ 072 triệu đồng, 

còn lại 16 tỷ 936 triệu đồng

1 Trung tâm Y tế 4.850.000 4.301.000

- Kinh phí phòng chống dịch từ 01/01/2022 đến 30/5/2022 4.850.000 Tờ trình số 632/TTr-TTYT ngày 15/9/2022 của đơn vị

+ Kinh phí phục vụ y tế tại khu cách ly trường CĐSP 209.000

+ Kinh phí phục vụ y tế tại khu cách ly BVDC 1.089.000

+ Kinh phí phục vụ tiêm ngừa Covid 1.430.000

+ Kinh phí phục vụ công tác PC dịch (TTYT và các xã, phường) 1.573.000

Kinh phí giám sát, điều tra, xác minh dịch (Q1/2022) gồm: 

Phụ cấp PC dịch tại TTYT và các TYT xã, phường; Kinh phí 

v/c mẫu (Q1/2022); Thường trực chống dịch (4 người trong 

5T); kinh phí tổ lấy mẫu xét nghiệm (5T).

2 Công an Thành phố - Mua máy bộ đàm 500.000 500.000

TỔNG CỘNG 35.568.637 28.340.557 23.433.637 12.135.000

Tờ trình số 80/TTr-TTDVNN ngày 20/10/2022 của TTDVNN
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