
Biểu số 02

ĐVT: đồng

Cơ sở tính
Kinh phí dự 

kiến

Ngân sách      

cấp tỉnh

Ngân 

sách cấp 

huyện

TỔNG CỘNG (I:VII)     350.000.000     350.000.000 

I Kinh phí cải cách thể chế 100.000.000   100.000.000   

-

Xây dựng các dự thảo Nghị quyết, Quyết định về 

lĩnh vực tài chính ngân sách trình HĐND, UBND 

tỉnh (Phòng QLNS 07 NQ, 02 QĐ; Giá công sản 

02QĐ)

Kinh phí hỗ trợ XD VBQPPL: Dự 

kiến 07NQ x 10.000.000đ/NQ +  

04QĐ x 6.000.000đ/QĐ 

      94.000.000       94.000.000 

- Văn phòng phẩm
Mực, giấy, ghim kẹp tài 

liệu…500.000đ/tháng x 12 tháng 
        6.000.000         6.000.000 

II
Kinh phí cải cách thủ tục hành chính       17.800.000       17.800.000 

-
Cước phí gửi thủ tục hành chính thực hiện tiếp 

nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI
Dự kiến 50 thủ tục x 25.000đ/thủ tục         1.200.000         1.200.000 

- KP hỗ trợ đầu mối kiểm soát TTHC
02 người x 20.000đ/người/ngày x 

22 ngày/tháng x 12 tháng
      10.600.000       10.600.000 

- Văn phòng phẩm
Mực, giấy, ghim kẹp tài 

liệu…500.000đ/tháng x 12 tháng 
        6.000.000         6.000.000 

III Kinh phí cải cách tổ chức bộ máy         6.000.000         6.000.000 

- Văn phòng phẩm
Mực, giấy, ghim kẹp tài 

liệu…500.000đ/tháng x 12 tháng 
        6.000.000         6.000.000 
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IV
Kinh phí phục vụ công tác cải cách chế độ công 

vụ
      13.000.000       13.000.000 

- Văn phòng phẩm
Giấy in, mực in, ghim kẹp tài 

liệu…500.000đ/tháng x 12 tháng
        6.000.000         6.000.000 

- Làm thêm giờ

Dự kiến (03 người x HSLBQ 4,0 x 

1.490.000đ)/22 ngày/8 giờ) x 32 giờ 

x 200%)

        7.000.000         7.000.000 

V  Kinh phí cải cách tài chính công của Sở       11.000.000       11.000.000 

- Văn phòng phẩm
Giấy, mực, ghim kẹp tài 

liệu…500.000đ/tháng x 12 tháng
        6.000.000         6.000.000 

- Làm thêm giờ

Dự kiến (05 người x HSLBQ 4,0 x 

1.490.000đ)/22 ngày/8 giờ) x 16 giờ 

x 200%)

        5.000.000         5.000.000 

VI
Kinh phí phục vụ công tác xây dựng chính phủ 

điện tử, chính phủ số 
      39.000.000       39.000.000 

-

Cước duy trì và áp dụng phần mềm quản lý văn 

bản, hồ sơ công việc mới theo chương trình Ioffice 

(theo hợp đồng ký với VNPT)

2.000.000đ/tháng x 12 tháng       24.000.000       24.000.000 

-
Hoạt động duy trì, cải tiến thường xuyên Hệ thống 

quản lý chất lượng 

Căn cứ mục 6 Điều 4 Thông tư số 

116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 

của Bộ Tài chính (15 triệu 

đồng/năm) 

      15.000.000       15.000.000 
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VII Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính       43.200.000       43.200.000 

1
Kinh phí thực hiện đẩy mạnh thông tin, tuyên 

truyền về công tác cải cách hành chính 
     26.200.000      26.200.000 

-
Thù lao tin, bài, ảnh về cải cách hành chính được 

đăng trên trang Website của Sở

08 phòng x bình quân 02 tin 

bài/tháng/phòng x 12 tháng x 

100.000đ/tin bài

      19.000.000       19.000.000 

- Văn phòng phẩm
Mực in, giấy in...dự kiến 

600.000đ/tháng x 12 tháng
        7.200.000         7.200.000 

2

Kinh phí làm thêm giờ phục vụ công tác xây 

dựng các báo cáo, chương trình, kế hoạch cải 

cách hành chính

Dự kiến (05 người x  HSLBQ 4,0 x 

1.490.000đ)/22 ngày/8 giờ) x 50 giờ 

x 200%

     17.000.000      17.000.000 

VIII
Công tác cải cách tài chính công - UBND tỉnh 

giao Sở Tài chính chủ trì thực hiện 

Chủ trì thực hiện: Phòng Ngân 

sách; Phòng HCSN...
    120.000.000     120.000.000 

- Văn phòng phẩm
Giấy, mực, ghim kẹp tài 

liệu…3.500.000đ/tháng x 12 tháng
      42.000.000       42.000.000 

- Hội nghị Dự kiến 04 HN x 2.500.000đ/HN       10.000.000       10.000.000 

-
KP phục vụ công tác thẩm định quyết toán 08 

huyện, thành phố (phụ cấp CTP + thuê xe)
05 người x 1.500.000đ/người         7.500.000         7.500.000 

- Làm thêm giờ

Dự kiến (10 người x HSLBQ 4,5 x 

1.490.000đ)/22 ngày/8 giờ) x 80 giờ 

x 200%)

      60.500.000       60.500.000 
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