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Cao Bằng, ngày       tháng 7  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH CAO BẰNG  
 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 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 tháng 6 năm 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; 

Căn cứ Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2016 của 

UBND tỉnh Cao Bằng  về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Cao Bằng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành 

kèm theo Quyết định số 17/2016/QĐ - UBND ngày 07 tháng 9 năm 2016 của 

UBND tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 

2022;  

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Xây dựng Cao Bằng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của các đơn 

vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Xây dựng  (theo biểu đính kèm) 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng và các đơn vị trực thuộc tổ 

chức thực hiện Quyết định này./.  

 
Nơi nhận: 

- Sở tài chính; 

- Các ĐV trực thuộc; 

- Trang TT điện tử Sở; 

- Lưu: VT, KT. 

 

 

 

    GIÁM ĐỐC 

     
 

 

 

 

 

   Đoàn Quốc Chính 



Đơn vị: Sở Xây dựng Cao Bằng 

Chương: 419 
  

DỰ  TOÁN THU - CHI NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ- SXD  ngày.      ../.. .../....của Sở Xây dựng Cao Bằng) 

Đơn vị tính: Nghìn đồng 

Nội dung Tổng 

Chi tiết đơn vị sử dụng NSNN 

Văn 

phòng  

Sở Xây 

dựng 

Trung 

tâm  

Kiểm 

định 

CLCTXD 

Trung 

tâm  

Kiến trúc 

quy 

hoạch 

XD 

I. Thu chi ngân sách về phí, lệ phí,…     

1. Tổng thu phí, lệ phí,….     

2. Chi từ nguồn thu phí, lệ phí, được để lại     

3. Số phí, lệ phí… nộp NSNN     

II. Dự toán chi NSNN 1.260.800 1.260.800     

A. Chi thường xuyên 1.260.800 1.260.800     

1. Chi quản lý nhà nước 1.260.800 1.260.800     

Loại 340 Khoản 341 1.260.800 1.260.800     

 - Kinh phí thực hiện tự chủ (Nguồn 13)       

 - Kinh phí không thực hiện tự chủ 

 (Nguồn 12, 15, 16,...) 
1.260.800 1.260.800     

+ Kinh phí thực hiện kế hoạch phát triển vật 

liệu xây dựng tinh Cao Bằng thời kỳ 2021-

2030,  định hướng đến năm 2050 

786.000 786.000   

+ Kinh phí thực hiện dự án lập Bảng giá nhà 

và các công trinh xây dựng gắn 1iền với đất để 

tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi 

đất trên địa bàn tinh Cao Bằng 

474.800 474.800   

 - Kinh phí cải cách tiền lương (Nguồn 14)         

2. Chi sự nghiệp…         

Loại... Khoản….         

 - Kinh phí thực hiện tự chủ (Nguồn 13)         

 - Kinh phí không thực hiện tự chủ 

 (Nguồn 12, 15, 16,...) 
        

 - Kinh phí cải cách tiền lương (Nguồn 14)         

B. Chi bổ sung có mục tiêu         

Nội dung         

Loại... Khoản….         

 - Kinh phí không thực hiện tự chủ (Nguồn 12)         

C. Chương trình mục tiêu quốc gia         

Nội dung Chương trình (Mã CT)         



Mã tiểu Chương trình         

Loại... Khoản….         

 - Kinh phí không thực hiện tự chủ (Nguồn 12)         

KBNN nơi đơn vị sử dụng ngân sách 

 giao dịch 
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