UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 17 /QĐ-PGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Hới, ngày 12 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Hới
TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG HỚI
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 và Nghị định số
163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật
Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐCP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng
dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức
được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND thành
phố Đồng Hới về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND thành phố Đồng Hới;
Căn cứ Quyết định số 7726/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND thành phố
Đồng Hới về việc giao chỉ tiêu thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho Phòng
Giáo dục và Đào tạo thành phố;
Xét đề nghị của bộ phận Kế toán đơn vị,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2022 của
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Hới.
(Có Phụ lục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Toàn thể cán bộ công chức, viên chức thuộc Phòng Giáo dục và Đào
tạo thành phố Đồng Hới và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Phòng TCKH;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Hồ Thanh Hải

Đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Hới
Chương: 622

DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số: 17 /QĐ-PGDĐT ngày 12 tháng 01 năm 2022)
ĐVT: đồng
SỐ
Dự toán
Nội dung
TT
được giao
I
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
1 Số thu phí, lệ phí
2

Chi từ nguồn thu phí được để lại

2

Số phí, lệ phí nộp NSNN
Dự toán chi ngân sách nhà nước
Chi quản lý hành chính
Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
- Quỹ lương, phụ cấp (10 người)
- BHXH, Y tế, KPCĐ
- Chi thường xuyên (đã trừ TK 10%)
Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
- Hội Cựu giáo chức
Nghiên cứu khoa học

3

Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo

3
II
1
1.1

1.2

- Kinh phí hoạt động chung của ngành GD
- Ban chỉ đạo Phổ cập
- Ban chỉ đạo xây dựng XH học tập công đồng
- Ban chỉ đạo xây dựng trường học an toàn về ANTT
- Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục
- Ban chỉ đạo đổi mới chương trình SGK giáo dục phổ
thông
- Ban chỉ đạo trường đạt chuẩn quốc gia
- KP bổ sung văn phòng phẩm, tài liệu nghiên cứu tham
khảo, in sao đề
- Chi hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi
- Chi hoạt động quản lý chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi

3.339.157.000
1.474.804.000
1.452.304.000
1.053.752.000
182.552.000
216.000.000
22.500.000
22.500.000
1.864.353.000
1.205.200.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
36.000.000
546.750.000
16.403.000

