
UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /QĐ-SKH               Lào Cai, ngày        tháng        năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ LÀO CAI

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi

tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn

thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân

sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC;

Căn cứ Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Lào Cai

giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về

việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 của một số cơ quan, đơn vị.

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố công khai số liệu điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai (theo phụ biểu đính kèm).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng Sở và các phòng thuộc Sở tổ chức thực hiện Quyết định

này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3/QĐ;
- Sở Tài chính;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu: VT, VP.

  KT.GIÁM ĐỐC
 PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Hòa



Biểu số 02

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SKH ngày        /      /2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

 ĐVT: Triệu đồng

Stt Nội dung  Dự toán được giao
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí  

1 Số thu phí, lệ phí                            354
1.1 Lệ phí                               72
  Lệ phí đăng ký doanh nghiệp                               72

1.2 Phí                             282
  Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp                             132
  Phí thẩm định dự án đầu tư, thẩm định báo cáo KTKT                             150
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại                             135
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN, chuyển cấp trên                             219

3.1 Lệ phí                              72
  Lệ phí đăng ký doanh nghiệp                               72

3.2 Phí                            147
  Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp                              132
  Phí thẩm định dự án đầu tư, thẩm định quy hoạch                                 15

II Tổng số thu, chi chi phí thẩm định trong quá trình lựa chọn  

1  Dự toán thu 1.000
2  Dự toán chi                          1.000
   - Nộp thuế GTGT, TNDN theo quy định                              80
   - Chi khác phục vụ cho công tác thẩm định                            920

III Dự toán chi ngân sách nhà nước                       11.286
1 Chi quản lý hành chính                       10.530

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                          7.731
1.2 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương
1.3 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ                          2.799
2 Nghiên cứu khoa học  

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề                             568
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                             568
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  

11 Chi Chương trình mục tiêu 188

Ghi chú:

- Giảm kinh phí đào tạo, số tiền: 204.300.000 đồng (Kinh phí tập huấn, bồi dưỡng nghiệp
vụ về công tác đầu tư và lập kế hoạch phát triển KTXH hàng năm; đào tạo nguồn nhân
lực doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022; tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai thực hiện
công tác lập kế hoạch trung hạn và hàng năm các Chương trình MTQG).
- Giảm kinh phí chi thường xuyên, số tiền: 83.700.000 đồng (Kinh phí khen thưởng; tổ
chức Hội nghị tổng kết các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Lào Cai; duy trì chăm



sóc cây xanh, xây dựng “Đề án ban hành NQ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển
doanh nghiệp tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; tích hợp phần mềm
dự toán; trích thu hồi qua công tác thanh tra).
- Bổ sung kinh phí chi thường xuyên, số tiền: 232.500.000 đồng. (Kinh phí hội nghị triển
khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW; phụ
cấp đãi ngộ cho cán bộ công chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công; xây
dựng văn bản quy phạm pháp luật; bổ sung đèn chiếu sáng và camera an ninh khu vực
khuôn viên trụ sở; kinh phí hỗ trợ từ xử phạt vi phạm hành chính).
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