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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI 

 CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

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 

trưởng 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; Thông tư số 

90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán 

ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 858/QĐ-SNNPTNT ngày 31/12/2022 của Giám đốc 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán thu, chi ngân sách 

nhà nước năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023, 

của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 

(theo biểu mẫu đính kèm). 

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

Điều 3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định 

này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Phòng KH-TC Sở; 

- Chánh VPĐP NTM; 

- Lưu: VT. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Thanh Hiên 

 



 
 

 

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-VPĐP ngày       /01/2023 

của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới) 

 

Đơn vị tính: Triệu đồng                                                                                                   

TT Nội dung 

Tổng số 

Dự toán 

năm 2023 

Tạo nguồn 

CCTL  

Dự toán 

được sử 

dụng năm 

2023 

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(4) 

 I   Dự toán thu ngân sách nhà nước        

1  Số thu phí, lệ phí        

    - Phí        

   - Lệ phí        

2 Số nộp ngân sách       

 3     
 Số thu được để lại sử dụng theo quy 

định(*)         

 II   Dự toán chi ngân sách nhà nước   984 30 954 

2  Chi sự nghiệp   984 30 954 

2.1 
Chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp 

khác  (Chương 412-280-281) 
984 30 954 

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

b Kinh phí không thường xuyên 984 30 954 

b1 Theo mục tiêu, nhiệm vụ  (*) 984 30 954 

  
Kinh phí hoạt động VP ĐP NTM (Đơn 

vị không theo NĐ 60/2021/NĐ-CP) 
         984                30             954  

  

 1. Quỹ lương, phụ cấp và các khoản 

đóng góp theo lương (tính theo tiền 

lương cơ sở 1,49 triệu đồng/ tháng) 

         687                 687  

  

2. Tiền lương, tiền công đối với hợp 

đồng lao động (Điều 1 Nghị định 

68/2020/NĐ-CP và khoản 1 Điều 3 

Nghị định 161/2018/NĐ-CP) 

   

   3. Kinh phí hoạt động theo định mức          297                30             267  

b2 
Kinh phí thực hiện sửa chữa, bảo 

dưỡng tài sản công năm 2023 
0 0 0 
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