
Đvt: Đồng

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí                          -   

I Số thu phí, lệ phí                          -   

1.1 Lệ phí                          -   

Lệ phí A                          -   

Lệ phí B                          -   

1.2 Phí                          -   

Phí A                          -   

Phí B                          -   

II Chi từ nguồn thu phí được để lại                          -   

1 Chi sự nghiệp......................                          -   

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                          -   

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                          -   

2 Chi quản lý hành chính    35,769,000,000 

2.1. KINH PHÍ SỞ NỘI VỤ    32,255,000,000 

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ      9,277,000,000 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ    22,344,000,000 

-
Kinh phí thi tuyển công chức, thăng hạng, nâng ngạch, sát hạch tiếp nhận 

công chức không qua thi tuyển.            900,000,000 

- Kinh phí thực hiện kiểm tra nông thôn mới.              28,000,000 

-
Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp 

luật trên địa bàn tỉnh.            200,000,000 

- Kinh phí mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn.            192,000,000 

- Kinh phí sửa xe ô tô.              90,000,000 

-
Kinh phí công tác phí, xăng xe kiểm tra giám sát công chức; Kiểm tra công 

tác nội vụ, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn; công tác nội vụ; chi trả thuê 

dịch vụ cổng thông tin điện tử….            400,000,000 

-
Kinh phí thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý, hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp Luật.              48,000,000 

- Kinh phí thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật.              71,000,000 
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- Kinh phí hoạt động tôn giáo.            228,000,000 

- Kinh phí hoạt động Cải cách hành chính.         1,177,000,000 

- Kinh phí may trang phục thanh tra.              23,000,000 

-
Kinh phí thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ năm 2022, 

2023.       10,000,000,000 

-

Kinh phí Hội đồng của Hội đồng thi đua khen thưởng, Cụm thi đua 7 tỉnh 

biên giới phía Bắc, hội nghị tổng kết thi đua, khen thưởng của tỉnh, chi công 

tác tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua và kinh phí hoạt động chuyên môn 

đặc thù của ngành thi đua, khen thưởng.            761,000,000 

- Kinh phí Đề án số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La.         1,060,000,000 

-
Kinh phí Tập huấn công tác văn thư lưu trữ và kinh phí thẩm định tài liệu 

tiêu huỷ.            100,000,000 

-
Kinh phí bồi dưỡng chế độ thanh tra, bồi dưỡng công chức tiếp công dân, 

xử lý đơn thư, tố cáo.            100,000,000 

-
Kinh phí Đề án " Hỗ trợ cải thiện Chỉ số hiệu quả Quản trị và hành chính 

công tỉnh Sơn La ".            774,000,000 

-
Kinh phí Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối sự phục vụ 

của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sơn La.            225,000,000 

- Kinh phí bảo quản tài liệu lưu trữ tại kho lưu trữ chuyên dụng năm 2023.              26,000,000 

-
Kinh phí dự án "Tái bản hệ thống bản đồ hành chính cấp huyện, thành lập 

bản đồ hành chính tỉnh Sơn La".         3,991,000,000 

-
Kinh phí Đề án: Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp xã và thành lập 

thị trấn huyện lỵ trên địa bàn tỉnh Sơn La.            400,000,000 

- Kinh phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin.            120,000,000 

-
Kinh phí bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã (theo Quyết định 263/QĐ-

TTg) .            796,000,000 

-
Kinh phí tập huấn công tác thanh niên và đối thoại giữa chủ tịch UBND tỉnh 

với thanh niên.              39,000,000 

-  Kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo (lớp 1, 2).              37,000,000 

-  Kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo (lớp 3, 4).            211,000,000 

-  Kinh phí bồi dưỡng đạo đức văn hoá công vụ.            189,000,000 

-  Kinh phí tập huấn công tác văn thư lưu trữ.            158,000,000 

c Tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương         634,000,000 

2.2. KINH PHÍ TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ      3,514,000,000 

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ         894,000,000 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ      2,576,000,000 

-

Kinh phí kiểm tra công tác lưu trữ tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh; 

Kinh phí sưu tầm, trưng bày kỷ vật quý hiếm, Kinh phí dự hội nghị, diễn 

đàn, tập huấn, đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, kinh phí chi chuyên môn 

nghiệp vụ lưu trữ.            119,000,000 



Kinh phí tiền điện vận hành hệ thống máy móc thiết bị tại Kho Lưu trữ 

chuyên dụng tỉnh Sơn La.            115,000,000 

 Kinh phí mua sắm tài, công cụ dụng cụ phục vụ công tác chuyên môn.
           106,000,000 

 Kinh phí thu thập tài liệu của các Sở, ban ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

Sơn La về lưu tại Kho Lưu trữ Lịch sử tỉnh Sơn La.            170,000,000 

Kinh phí mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.              70,000,000 

Kinh phí hàng tháng thuê bảo trì, vận hành, vệ sinh thang máy, hệ thống 

máy móc chuyên dụng tại kho lưu trữ chuyên dụng.            986,000,000 

- Kinh phí lắp đặt hệ thống Trạm biến áp.            900,000,000 

-
Kinh phí diệt mối, sinh vật gây hại tài liệu vĩnh viễn tại Kho Lưu trữ Lịch 

sử tỉnh.              98,000,000 

-
Kinh phí thuê gói hosting, bảo trì tối ưu duy trì Website Trung tâm Lưu trữ 

Lịch sử, nâng cấp phần mềm kế toán Misa hàng năm.              12,000,000 

c Tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương           44,000,000 

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN                          -   

3.1 Lệ phí                          -   

Lệ phí A

Lệ phí B

3.2 Phí                          -   

Phí A

Phí B

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

1 Chi quản lý hành chính    33,882,000,000 

1.1. KINH PHÍ SỞ NỘI VỤ    32,164,000,000 

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ      9,277,000,000 

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ    21,749,000,000 

- Tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương         634,000,000 

- Kinh phí Đào tạo cán bộ, công chức, viên chức         504,000,000 

1.2. KINH PHÍ TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ      1,718,000,000 

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ         894,000,000 

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ         780,000,000 

- Tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương           44,000,000 

2 Nghiên cứu khoa học                          -   

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ                          -   

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia



- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng                          -   

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                          -   

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề                          -   

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                          -   

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                          -   

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình                          -   

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                          -   

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                          -   

5 Chi bảo đảm xã hội                           -   

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                          -   

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                          -   

6 Chi hoạt động kinh tế                          -   

6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                          -   

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                          -   

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường                          -   

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                          -   

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                          -   

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin                           -   

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                          -   

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                          -   

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn                          -   

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                          -   

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                          -   

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao                          -   

10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                          -   

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                          -   

11 Chi Chương trình mục tiêu                          -   

1 Chi Chương trình mục tiêu quốc gia                          -   

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)

2 Chi Chương trình mục tiêu                          -   

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu)
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