UBND TỈNH TÂY NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 3091 /QĐ-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tây Ninh, ngày 14 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 30/QĐ-UBND
ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Qui định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
Tây Ninh bàn hành theo Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND
tỉnh Tây Ninh;
Căn cứ Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Tây Ninh giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Tây Ninh; Thông báo số 25/TB-STC ngày 08/01/2021 của Sở Tài chính về kết quả
thẩm tra phân bổ dự toán năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Tây Ninh Quyết định về điều chỉnh dự toán chi ngân sách của các đơn vị sử dụng
ngân sách khối tỉnh năm 2021;
Xét đề nghị của Lãnh đạo phòng Kế hoạch Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của đơn vị
Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày
08/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Kinh phí Giao bổ sung dự toán chi NSNN: 3.781.900.000 đồng
(Bằng chữ: Ba tỷ bảy trăm tám mươi mốt triệu chín trăm ngàn đồng chẵn)
(Phụ lục đính kèm).
Điều 2. Căn cứ dự toán kinh phí điều chỉnh giảm năm 2021, Thủ trưởng đơn vị
tổ chức thực hiện đúng theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực
hiện.
Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Sở Tài chính;
- Kho Bạc Nhà nước tỉnh;
- GĐ, Các PGĐ sở;
- Đơn vị sử dụng ngân sách;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu:VP, KHTC.

GIÁM ĐỐC

SỞ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Chương: 422

Mẫu biểu 48

DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2021
ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
MÃ SỐ: 1031311
MÃ KHO BẠC NHÀ NƯỚC NƠI GIAO DỊCH: 1911
(Kèm theo Quyết định số 3091 /QĐ-SGDĐT ngày 14 tháng 9 năm 2021)
Số tt
Nội dung
I
Tổng thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí
1
Thu học phí, lệ phí
1.1 Thu học phí
Trong đó: 40 % CCTL
1.2
Thu lệ phí
Trong đó: 40 % CCTL
2
Chi từ nguồn phí, lệ phí được để lại
2.1 Chi từ nguồn học phí
2.2 Chi từ nguồn lệ phí
3
Số phí, lệ phí nộp ngân sách
II
Dự toán chi ngân sách nhà nước
A
Kinh phí sự nghiệp giáo dục, đào tạo (giao tự chủ):
1
Kinh phí sự nghiệp giáo dục đơn vị trực thuộc (loại, khoản 070-072)
2
Kinh phí sự nghiệp giáo dục các đơn vị trực thuộc (loại, khoản 070-074)
- Dự toán giao theo mức lương 1.210.000 đ để chi trả lương và các hoạt
động (nguồn 13)
- Dự toán giao theo mức lương cơ sở tăng thêm 280.000 đ để chi trả lương
(nguồn 14)
- Kinh phí khác:
3
Kinh phí sự nghiệp đào tạo đơn vị trực thuộc (loại, khoản 070-093)
B
Kinh phí sự nghiệp giáo dục, đào tạo (không giao tự chủ)
I
loại, khoản 070-098
Sự nghiệp Văn phòng Sở
1
Kinh phí trang thiết bị trường chuẩn
2
Kinh phí hoạt động cùa tổ chức đảng
3
KP mua sách thiết bị giáo dục
4
KP thực hiện theo đề án ngoại ngữ
5
KP sửa chữa trường lớp khối trực thuộc
6
Hỗ trợ KP phổ cập THPT
7
KP chương trình sữa học đường
8
9
KP Chương trình tầm soát bệnh lý HS
10 KP sửa chữa, thay thế, bổ sung bàn ghế
KP mua trang thiết bị giảng dạy, đổi mới phương pháp theo hướng tiếp cận
11 công nghệ 4.0, giáo dục Stem

12

KP tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các
hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng
giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

Tổng tiền
-

-

3.781.900.000
3.781.900.000

3.178.490.000
603.410.000

Số tt
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
I
1
C
1
1.1

Nội dung
KP đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục
KP sửa chữa trường lớp khối PGD-ĐT
KP mua thiết bị dạy học MG,TH,THCS
KP mua thiết bị dạy học THPT
KP mua sách, tài liệu giảng dạy MG,TH,THCS
KP mua sách, tài liệu giảng dạy THPT
Kinh phí bồi dưỡng thay sách (mở lớp)
Kinh phí cung cấp tài khoản Onlinc học trực tuyến bồi dưỡng thay sách

Tổng tiền

Kinh phí biên soạn sách giáo khoa thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong
chương trình giáo dục phổ thông

Tiết kiệm 10 % chi thường xuyên để thực hiện CCTL
loại, khoản 070-072
Kinh phí chi thực hiện chế độ cho học sinh trường Khuyết tật
Kinh phí quản lý hành chính
Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo: loại, khoản 340-341
Kinh phí thực hiện tự chủ
- Dự toán giao theo mức lương 1.210.000 đ để chi trả lương và các hoạt
động (nguồn 13)

1.2

2
1.1

- Dự toán giao theo mức lương cơ sở tăng thêm 280.000 đ để chi trả lương
(nguồn 14)
- Kinh phí khác:
Kinh phí không tự chủ
- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện CCTL
- Kinh phí chi các nhiệm vụ đặc thù
+ Kinh phí đối nội, đối ngoại
+ Kinh phí mua sắm, sửa chữa
+ Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KS-TTHC
+ Kinh phí ISO
+ Kinh phí hoạt động của tổ chức đảng
+ Trang phục Thanh tra
Hội Cựu giáo chức: loại, khoản 340-362
Kinh phí không tự chủ

-

-

- Dự toán giao theo mức lương 1.210.000 đ để chi trả lương và các hoạt
động (nguồn 12)

D
1

E

- Dự toán giao theo mức lương cơ sở tăng thêm 280.000 đ để chi trả lương
(nguồn 14)
- Kinh phí khác:
- Hỗ trợ KP hoạt động
Kinh phí sự nghiệp đào tạo, dạy nghề (không tự chủ):
Chi cho công tác đào tạo sinh viên diện chính sách: loại, khoản 070-081
+ Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện CCTL
+ Chi cho hoạt động
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ môi trường (không tự chủ); loại, khoản
250-278

-

Số tt
F

Nội dung
KP thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp công nghệ và khoa học (không tự
chủ); loại, khoản 100-101, nguồn 16

Tổng tiền

