
SỞ CÔNG THƯƠNG TUYÊN QUANG

Chương: 416

Đơn vị: Triệu đồng

Văn phòng Sở 

Công Thương

Trung tâm 

Khuyến công và 

Tư vấn phát 

triển công nghiệp

A B C 1=2+3 2 3

I DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH

1 Thu phí         145                145 

Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng           35                 35 

Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp           28                 28 

Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh

vực công nghiệp, thương mại, xây dựng           83                 83 

2 Chi từ nguồn thu được để lại         105                105 

2.1  Chi sự nghiệp kinh tế            -   

2.2 Chi quản lý hành chính         105                105 

+ Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ         105                105 

Số thu để lại làm lương           42                 42 

Số thu để lại chi phục vụ chuyên môn           63                 63 

3 Số nộp ngân sách nhà nước           40                  40 

Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng           10                 10 

Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp             3                   3 

Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh

vực công nghiệp, thương mại, xây dựng           28                 28 

II DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH (1+2-3)    12.763           12.763 

1 Chi quản lý hành chính    12.763           12.763 

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

(Khoản: 341, nguồn: 13)      5.129             5.129 

+

Chi định mức theo Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày

15/12/2021 của HĐND tỉnh         684                684 

+ Chi lương, các khoản phụ cấp theo lương      3.280             3.280 

+ Chi các khoản đóng góp theo chế độ         555                555 

+ Trừ số thu được để lại dành làm lương          (42)                (42)

+

Chi tiền công, các khoản đóng góp của hợp đồng theo Nghị

định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ         260                260 

+ Chi hỗ trợ xăng xe và sửa chữa ô tô         360                360 

+ Chi phụ cấp trách nhiệm cấp ủy           32                  32 

  Biểu số 1 

CÔNG KHAI PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
(Dùng cho đơn vị thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; 

Dùng cho đơn vị thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP)

(Kèm theo Quyết định số 193/QĐ-SCT  ngày 30/12/2022 của Sở Công Thương Tuyên Quang)

STT Nội dung Tổng số
Tổng số 

đã phân bổ

Chi tiết theo đơn vị sử dụng

1



Văn phòng Sở 

Công Thương

Trung tâm 

Khuyến công và 

Tư vấn phát 

triển công nghiệp

A B C 1=2+3 2 3

STT Nội dung Tổng số
Tổng số 

đã phân bổ

Chi tiết theo đơn vị sử dụng

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ đã trừ tiết kiệm

chi 10% (Khoản: 341, nguồn: 12)      7.634             7.634 

Kinh phí xây dựng chương trình truyền hình tiềm năng phát

triển công nghiệp và thương mại Tuyên Quang phát sóng trên

Đài truyền hình Việt Nam           75                  75 

Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo cung ứng điện, tiết kiệm

điện và an toàn điện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang           65                  65 

Kinh phí hoạt động của Ban quản lý chợ           50                  50 

Kinh phí chi nghiệp vụ khác phục vụ hoạt động liên quan đến

phát triển thương mại, khai thác và xuất khẩu, thu hút vốn đầu

tư vào xây dựng các dự án thuỷ điện nhỏ           90                  90 

Kinh phí tổ chức Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam         140                140 

Kinh phí thông tin, tuyên truyền tháng hành động vì an toàn

thực phẩm           90                  90 

Kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xuất khẩu và hội

nhập kinh tế quốc tế           50                  50 

Kinh phí tuyên truyền và kiểm tra chấp hành pháp luật trong

hoạt động sản xuất và kinh doanh lĩnh vực do ngành Công

Thương quản lý           25                  25 

Kinh phí thực hiện chương trình Đề án phát triển thị trường

trong tỉnh gắn với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên

dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang           90                  90 

Kinh phí triển khai phát triển thương mại điện tử tỉnh Tuyên

Quang      1.350             1.350 

Kinh phí tuyên truyền hưởng ứng ngày "Thương hiệu Việt

Nam 20/4" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang           25                  25 

Kinh phí phát hành Bản tin Công Thương           74                  74 

Kinh phí sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Công Thương tỉnh

Tuyên Quang      1.153             1.153 

Kinh phí hỗ trợ hoạt động phát triển Cụm Công nghiệp trên

địa bàn tỉnh Tuyên Quang         175                175 

Kinh phí thực hiện công tác kiểm tra, lấy mẫu về an toàn thực

phẩm trên địa bàn tỉnh.         192                192 

Kinh phí Hội nghị Xúc tiến Thương mại năm 2023         450                450 

Kinh phí tổ chức triển khai thực hiện Chương trình "Mỗi xã

một sản phẩm" theo Nghị Quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày

16/7/2021 của HĐND tỉnh         650                650 

Kinh phí tổ chức Hội chợ OCOP Tuyên Quang         950                950 
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Kinh phí số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính và nâng

cấp trang sản phẩm ngành Công Thương; Kinh phí lắp đặt

màn hình Led P2 cho Hội trường         620                620 

Kinh phí quyết toán dự án hoàn thành trụ sở làm việc của Sở

Công Thương tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định số 1846/QĐ-

UBND ngày 15/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh      1.320             1.320 

1.3 Kinh phí tiết kiệm 10%         360                360 

2 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp      2.534               2.534 

2.1 Kinh phí thực hiện tự chủ (Khoản: 309, Nguồn: 13)         984                  984 

Ngân sách nhà nước cấp         984 984

+

Chi định mức theo Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày

15/12/2021 của HĐND tỉnh         130 130

+ Chi lương, các khoản phụ cấp theo lương         571 571

+ Chi các khoản bảo hiểm, kinh phí công đoàn         124 124

+

Chi tiền công, các khoản đóng góp của hợp đồng theo Nghị 

định số 68/2000/NĐ-CP           49 49

+ Chi hỗ trợ xăng xe và sửa chữa xe ô tô         110 110

+ Chi từ nguồn thu được để lại            -   

+  - Số thu để lại làm lương            -   

+  - Số thu được để lại chi phục vụ chuyên môn            -   

2.2

Kinh phí không thực hiện tự chủ đã trừ tiết kiệm chi 10% 

(Khoản: 309, nguồn: 12)      1.550 1550

Kinh phí tham gia gian hàng triển lãm tại các Hội chợ Công 

nghiệp - Thương mại trong nước         270 270

Kinh phí mua sắm, sửa chữa tăng cường cơ sở vật chất           30 30

Kinh phí thực hiện các đề án khuyến công địa phương      1.250 1250

2.3 Kinh phí tiết kiệm 10%           20 20

Mã số đơn vị sử dụng NSNN 1039518 1071329

Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch 2461 2641
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Đơn vị: Triệu đồng
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