
 
UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 Số: 93/QĐ-SKH&ĐT Nam Định, ngày 26 tháng  12 năm 2022  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

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; Thông tư 

số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và 

hướng dẫn một số điều của 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 Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 12/7/2022/QĐ-UBND 
của UBND tỉnh Nam Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Nam định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2023;  

Căn cứ Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Uỷ Ban nhân 
dân tỉnh Nam Định về quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

Căn cứ dự kiến phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 số 

2925/SKH&ĐT-VP ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Nam Định; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho Sở Kế hoạch 

và Đầu tư (theo phụ lục số 02 đính kèm). 

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2023 được giao, Thủ trưởng 

đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng Luật ngân sách nhà nước và các văn bản 

hướng dẫn thực hiện. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 



Chánh Văn phòng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
 - Như điều 3; 

 - Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

   Mai Văn Quyết 

 



 

PHỤ LỤC SỐ 02 

DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023 

Đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định 

(Kèm theo Quyết định số 93/QĐ- SKH&ĐT ngày 26/12/2022 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

 

Chương: 413 

                                                                                                  Đơn vị: đồng 

Nội dung Số tiền 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 8.990.000.000 

1. Quản lý nhà nước (Loại 340 khoản 341) 

1.1. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

7.777.000.000 

a. Kinh phí tự chủ tài chính theo Nghị định 130/CP 

Bao gồm: Chi lương; Tiền công trả cho lao động thường 
xuyên theo hợp đồng; Phụ cấp lương; Tiền thưởng; Phúc lợi 
tập thể; Các khoản đóng góp; Các khoản thanh toán cho cá 
nhân; Thanh toán dịch vụ công cộng; Vật tư văn phòng; 
Thông tin, tuyên truyền, liên lạc; Hội nghị; Công tác phí; Chi 
phí thuê mướn; Chi sửa chữa tài sản; Chi phí nghiệp vụ 
chuyên môn; Chi mua sắm tài sản; chi khác bao gồm chi kỷ 
niệm ngày lễ lớn, Chi các khoản phí và lệ phí; Chi bảo hiểm 
tài sản và phương tiện, chi tiếp khách, chi khác…; Chi cho 
công tác Đảng; Chi quỹ phúc lợi. 

7.567.000.000 

b.  Kinh phí thực hiện thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh 

Bao gồm Chi Phụ cấp lương; Thanh toán dịch vụ công cộng; 
Vật tư văn phòng; Thông tin, tuyên truyền, liên lạc; Hội nghị; 
Công tác phí; Chi sửa chữa tài sản phục vụ công tác; Chi phí 
nghiệp vụ chuyên môn; Chi khác…..  

210.000.000 

2. Sự nghiệp kinh tế khác (Loại 280 khoản 338) 

2.1  Kinh phí không thường xuyên  

1.013.000.000 

1.013.000.000 

a. Kinh phí hoạt động xúc tiến đầu tư 

 

900.00.000 



b.  Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo của tỉnh về lập quy 
hoạch tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050. 

Bao gồm: Chi phụ cấp làm thêm giờ, chi dịch vụ công cộng, 
vật tư văn phòng, thông tin liên lạc, Hội nghị, công tác phí, 
chi phí thuê mướn, chi nghiệp vụ chuyên môn, chi khác….. 

113.000.000 

3. Sự nghiệp đào tạo (Loại 070 khoản 085) 

 - Kinh phí không thường xuyên 

 + Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn, cập nhật chế độ 
chính sách 

Bao gồm: Chi tiền nước giữa giờ; Chi văn phòng phẩm;  Chi 
Hội nghị; Chi phí thuê đào tạo cán bộ; Chi đào tạo, bồi dưỡng 
nghiệp vụ công tác đảng. 

200.000.000 

200.000.000 

200.000.000  

Địa điểm KBNN nơi đơn vị SDNS giao dịch KBNN tỉnh Nam 

Định 
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