
STT Nội dung sử dụng Số tiền (đồng)

I TỔNG NGUỒN: 24.602.125.506

Kết dư chi thường xuyên năm 2021: 24.602.125.506

II PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG: 24.602.125.506

a Trích lập Nguồn CCTL theo quy định (70%): 17.221.488.506

b Phân bổ một số nhiệm vụ phát sinh cho các đơn vị: 7.380.637.000

Chi tiết như sau:

1 Văn phòng Thành uỷ Đồng Xoài 100.000.000

- Bổ sung kinh phí Ban BV CSSK cán bộ thành phố 100.000.000

2 Văn phòng HĐND và UBND thành phố 406.000.000

- Kinh phí khoán xăng xe theo Đề án 156.000.000

- Kinh phí mua sắm tài sản và các nhiệm vụ đặc thù 200.000.000

- Kinh phí tham gia “Giải thưởng Thành phố thông minh VN 2022” 50.000.000

3 Phòng VH-TT 570.000.000

- Kinh phí lớp bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em 260.000.000

- Kinh phí hợp đồng với Đài PT-TH và báo Bình Phước 100.000.000

- In tuyển tập thơ và sáng tác các ca khúc về thành phố ĐX 45.000.000

Kinh phí đầu tư trang thiết bị nhà văn hoá điểm 156.000.000

- Tham gia hội chọi trâu 9.000.000

4 Phòng Nội vụ 269.000.000

- Bổ sung kinh phí chỉnh lý tài liệu của P Tân Xuân 69.000.000

- Bổ sung kinh phí chỉnh lý tài liệu của phòng TC-KH và UBND phường Tiến Thành 200.000.000

5 Phòng GD&ĐT: Kinh phí Điều tra trình độ văn hoá 1.150.000.000

6 Phòng QLĐT: 3.160.000.000

-
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)
830.000.000

- Lắp đặt biển báo giao thông, biển tên đường, gờ giảm tốc 1.500.000.000

- Kinh phí một số nhiệm vụ quy hoạch khác 830.000.000

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

truyển Tabmis.
130.000.000

8 Trung tâm VH-TT 912.637.000

- Các nhiệm vụ đã thực hiện nhưng chưa chi trả (Q3/2022) 59.637.000

-
Kinh phí 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 
260.000.000

-

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

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

ngày giải phóng Đồng Xoài 26/12…

80.000.000

- Liên hoan nghệ thuật quần chúng thành phố ĐX lần thứ I năm 2022 70.000.000

- Đêm nghệ thuật chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng ĐX 26/12 120.000.000

- Gắn bổ sung đai treo cờ Tổ quốc còn thiếu trên các tuyến đường 323.000.000

9 Đài phát thanh truyền hình 504.000.000

-
Kinh phí mua sắm trang thiết bị camera kỹ thuật số và bộ dựng hình cho Đài 

Truyền Thanh 
486.000.000

- Kinh phí hạ công tơ điện cho các cụm loa truyền thanh thông minh 18.000.000

10 Trung tâm DVNN thành phố 179.000.000

- Kinh phí tự chủ 32.000.000

- kinh phí mua sắm tài sản 90.000.000

- Kinh phí phòng chống dịch 57.000.000

PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN KẾT DƯ NĂM 2021 CỦA NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ

(Kèm theo Nghị Quyết số            /NQ-HĐND ngày       /11/2022 của HĐND thành phố Đồng Xoài)


