UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Số:63/QĐ-SKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 16 tháng 11 năm2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư.
GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP 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 đơn vị dự toán
ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của
UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Sở
Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai;
Căn cứ Quyết định số 4067/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của
UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức
bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai theo Nghị quyết số 18NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương;
Căn cứ Thông báo số 03 TB/STC-TCHCSN ngày 09/6/2021 của Sở
Tài chính về việc xét duyệt/thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng.
QUYẾT ĐỊNH :

Địa chỉ: Số 02, Nguyễn Văn Trị, Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.
Điện thoại : (0251) 3822505; Fax : (0251) 3941718.
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Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 cho các
đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (theo biểu đính
kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, các Trưởng phòng nghiệp vụ của Sở, Chánh
Thanh tra tổ chức thực hiện quyết định này./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, VP.(02).Tuyết.(02)

Hồ Văn Hà

2

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số

S

Nội dung

Số
TT

/QĐ- SKHĐT ngày

/

/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Đơn vị Văn phòng Sở
Số liệu
báo cáo quyết
toán

Số liệu
quyết toán
được duyệt

Đơn vị tính: đồng
Đơn vị Trung tâm Tư
vấn Hỗ trợ Doanh nghiệp
Số liệu
Số liệu
báo cáo
quyết toán
quyết toán
được duyệt

IQuyết toán thu
I
ATổng số thu
A
1

ISố thu phí, lệ
phí
1Lệ phí

1.1
Lệ phí Đăng ký
kinh doanh,
Đăng ký doanh
nghiệp
1Phí
1.2
Phí Công bố
thông tin, cung
cấp thông tin
Phí Thẩm định
dự án
1Thu hoạt động
1.3 SX, cung ứng
dịch vụ
1Thu sự nghiệp
1.4 khác
2Chi từ nguồn
B
thu được để lại
1Chi từ nguồn
1
thu phí được
để lại
1Chi sự
1.1 nghiệp………
…

1.166.601.464

1.166.601.464 1.287.355.988 1.287.355.988

1.166.601.464

1.166.601.464

-

-

240.150.000

240.150.000

-

-

240.150.000

240.150.000

926.451.464

926.451.464

-

-

887.980.000

887.980.000

38.471.464

38.471.464
1.287.355.988 1.287.355.988

1.869.128.000 1.869.128.000
1.869.128.000

1.869.128.000

1.148.097.501 1.148.097.501
-

-

2

1.2

1.3

2
2.1

2.2

2.3

2.4
C
1

1Kinh phí nhiệm
vụ thường
xuyên
1Kinh phí nhiệm
vụ không
thường xuyên
1Chi quản lý
hành chính
2Kinh phí thực
hiện chế độ tự
chủ
bKinh phí không
thực hiện chế
độ tự chủ
2Hoạt động SX,
cung ứng dịch
vụ
2Hoạt động sự
nghiệp khác
3Số thu nộp
NSNN
1Số phí, lệ phí
nộp NSNN
1Lệ phí

1.1
Lệ phí Đăng ký
kinh doanh,
Đăng ký doanh
nghiệp
1Phí
1.2
Phí Công bố
thông tin, cung
cấp thông tin
Phí Thẩm định
dự án
1Hoạt động SX,
1.3 cung ứng dịch
vụ
1Hoạt động sự
1.4 nghiệp khác
IQuyết toán chi
II ngân sách nhà
nước

1.869.128.000

1.869.128.000

1.869.128.000

1.869.128.000

-

-

1.148.097.501 1.148.097.501

243.997.146

243.997.146

27.851.697

27.851.697

243.997.146

243.997.146

-

-

621.700.000

621.700.000

-

-

240.150.000

240.150.000

3.847.146

3.847.146

-

-

-

-

3.847.146

3.847.146
27.851.697

27.851.697

201.000.000

201.000.000

13.407.507.593 13.407.507.593

2

1
1.1

1.2

2
2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.2

4

4.1

AChi quản lý
hành chính
15.462.191.203 15.462.191.203
1Kinh phí thực
hiện chế độ tự
9.578.197.838 9.578.197.838
chủ
1Kinh phí không
thực hiện chế
5.650.493.365 5.650.493.365
độ tự chủ
2Nghiên cứu
khoa học
2Kinh phí thực
hiện nhiệm vụ
khoa học công
- 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
2Kinh phí nhiệm
vụ thường
xuyên theo
chức
2Kinh phí nhiệm
vụ không
thường xuyên
2Chi sự nghiệp
5.000.000
5.000.000
giáo dục, đào
tạo, dạy nghề
3Kinh phí nhiệm
vụ thường
xuyên
3Kinh phí nhiệm
5.000.000
5.000.000
vụ không
thường xuyên
4Chi sự nghiệp
y tế, dân số và
gia đình
4Kinh phí nhiệm
vụ thường

201.000.000

201.000.000

201.000.000

201.000.000

-

-

2

xuyên

4.2

5
5.1

5.2

6
6.1

6.2

7

7.1

7.2

8

8.1

8.2

9

4Kinh phí nhiệm
vụ không
thường xuyên
5Chi bảo đảm
xã hội
5Kinh phí nhiệm
vụ thường
xuyên
5Kinh phí nhiệm
vụ không
thường xuyên
6Chi hoạt động
kinh tế
6Kinh phí nhiệm
vụ thường
xuyên
6Kinh phí nhiệm
vụ không
thường xuyên
7Chi sự nghiệp
bảo vệ môi
trường
7Kinh phí nhiệm
vụ thường
xuyên
7Kinh phí nhiệm
vụ không
thường xuyên
8Chi sự nghiệp
văn hóa thông
tin
8Kinh phí nhiệm
vụ thường
xuyên
8Kinh phí nhiệm
vụ không
thường xuyên
9Chi sự nghiệp
phát thanh,
truyền hình,
thông tấn

27.500.000

27.500.000

27.500.000

27.500.000

-

-

2

9.1

9.2

10

10.
1
10.
2
11
11.
1
1.2

11.
2

9Kinh phí nhiệm
vụ thường
xuyên
9Kinh phí nhiệm
vụ không
thường xuyên
1Chi sự nghiệp
thể dục thể
thao
1Kinh phí nhiệm
vụ thường
xuyên
1Kinh phí nhiệm
vụ không
thường xuyên
1Chi Chương
trình mục tiêu
1Chi Chương
trình mục tiêu
quốc gia
1(Chi tiết theo
từng Chương
trình mục tiêu
quốc gia)
1Chi Chương
trình mục tiêu
(Chi tiết theo
từng Chương
trình mục tiêu)

