
ĐƠN VỊ: SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI CAO BẰNG Biểu số 01

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU SỰ NGHIỆP NĂM 2022
(Kèm Báo cáo số 3273/BC-SGTVT ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải Cao Bằng)

Đơn vị tính: nghìn
đồng

STT Nội dung Cộng

Nguồn năm
trước chuyển
sang (Doanh

thu chưa
phân phối)

Dự toán giao
thu

Số thu tại thời
điểm báo cáo

30/11/2022

Nộp ngân
sách Số được để lại

Dự kiến chi
đến thời

điểm báo cáo

Ghi
chú

A B 1=2+4 2 3 4 5 6=4-5 7 8
Tổng cộng 4,776,697 - 8,165,000 4,776,697 1,090,318 3,686,379 3,258,410 -

A Văn phòng Sở 2,264,136 - 4,715,000 2,264,136 554,272 1,709,864 1,378,410 -
I Thu phí, lệ phí 2,264,136 - 4,715,000 2,264,136 554,272 1,709,864 1,378,410 -

1 Phí sát hạch lái xe mô tô
gắn chíp 96,810 675,000 96,810 19,362 77,448 59,976

2 Phí sát hạch lái xe mô tô
không gắn chíp - 90,000 - - - -

3 Phí sát hạch lái xe ô tô 1,509,570 1,575,000 1,509,570 1,509,570 1,207,872

4 Phí thẩm định đầu tư, dự
án đầu tư 136,496 200,000 136,496 13,650 122,846 110,562

5 Lệ phí cấp giấy phép lái
xe 513,810 2,160,000 513,810 513,810 - -

6 Lệ phí đăng ký, cấp biển
xe máy chuyên dùng 7,450 15,000 7,450 7,450 - -

B Trung tâm đăng kiểm xe
cơ giới 1101S 2,512,561 3,450,000 2,512,561 536,046 1,976,515 1,880,000 -

1 Thu tiền khám xe 2,148,266 2,650,000 2,148,266 171,751 1,976,515 1,880,000
2 Thu tiền lệ phí cấp GCN 364,295 800,000 364,295 364,295 -
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ĐƠN VỊ: SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI CAO BẰNG Biểu số 02

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NĂM 2022
(Kèm Báo cáo số 3273/BC-SGTVT ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải Cao Bằng)

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT Nội dung

Tổng nguồn kinh phí

Dự kiến nhu
cầu chi cả năm

2022

Số đã giao đến
đơn vị

Số dự toán
chưa phân bổ

Số đã chi đến
thời điểm báo

cáo
30/11/2022

Thừa, thiếu
so với nguồn

Dự kiến các
nhiệm vụ

không thực
hiện, nộp
trả ngân
sách tỉnh

Ghi chú (
lý do các
nội dung

chưa phân
bổ dự

toán, các
nhiệm vụ

không
thực hiện

được)

Cộng
Số kinh phí
giao năm

2022

Số Kp
chuyển

nguồn năm
trước sang

30% kết dư
năm trước (

70% kết dư tính
nguồn thực hiện

cải cách tiền
lương) - đối với

các huyện
A B 1=2+3+4 2 3 4 5 6 7 8 9=5-1 10 11

A Tổng cộng 89,994,642 89,511,472 483,170 - 89,994,642 89,994,642 500 37,233,247 - - -
I KP giao đầu năm ( chi tiết theo từng lĩnh vực, từng nội dung) 89,511,472 89,511,472 - - 89,511,472 89,511,472 500 37,233,247 - - -
1 Kinh phí thực hiện tự chủ (Nguồn 13) 7,273,472 7,273,472 - - 7,273,472 7,273,472 - 5,653,328 - - -
2 Kinh phí không thực hiện tự chủ (Nguồn 12) (VX) 3,636,000 3,636,000 - - 3,636,000 3,636,000 - 1,785,246 - -
3 Kinh phí không thực hiện tự chủ (Nguồn 12) (NS) 78,602,000 78,602,000 - - 78,602,000 78,602,000 500 29,794,673 - -
II KP bổ sung trong năm - - -

(chi tiết theo từng nội dung được giao) - - -
III Kinh phí chuyển nguồn 483,170 - 483,170 - 483,170 483,170 - - - - -

Kinh phí không thực hiện tự chủ (Kinh phí Vận chuyển người
cách ly phục vụ công tác phòng chống dịch bênh COVID 19 -
nguồn 12)

483,170 483,170 483,170 483,170 - -

B Chi tiết thực hiện 89,994,642 89,511,472 483,170 - 89,994,642 89,994,642 500 37,233,247 - - -
1 Văn phòng Sở 5,972,384 5,489,214 483,170 - 5,972,384 5,972,384 - 3,169,086

1.1 KP giao đầu năm ( chi tiết theo từng lĩnh vực, từng nội dung)
- Kinh phí thực hiện tự chủ (Nguồn 13) 4,013,214 4,013,214 - - 4,013,214 4,013,214 - 2,949,004 - -
- Kinh phí không thực hiện tự chủ (Nguồn 12) 1,476,000 1,476,000 - - 1,476,000 1,476,000 - 220,082 - - -
+  Kinh phí mua phôi, mực... giấy phép lái xe 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 173,082 -

+
KP thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -
xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Kiểm tra,
giám sát CT Dự án 10)

29,000 29,000 29,000 29,000

+
Kinh phí hỗ trợ cấp giấy chứng nhận đăng kiểm xe cơ giới cho
Công ty TNHH Đăng Kiểm Cao Bằng

47,000 47,000 47,000 47,000 47,000

1.2 KP bổ sung trong năm - - - -
1.3 Kinh phí chuyển nguồn 483,170 - 483,170 - 483,170 483,170 - - - -

Kinh phí không thực hiện tự chủ (Kinh phí Vận chuyển người
cách ly phục vụ công tác phòng chống dịch bênh COVID 19 -
nguồn 12)

483,170 483,170 483,170 483,170 - -

2 Thanh tra Sở 4,780,258 4,780,258 - - 4,780,258 4,780,258 - 4,042,292 - -

2.1 KP giao đầu năm ( chi tiết theo từng lĩnh vực, từng nội dung)
4,780,258 4,780,258 - - 4,780,258 4,780,258 - 4,042,292

- -
- Kinh phí thực hiện tự chủ (Nguồn 13) 3,100,258 3,100,258 - - 3,100,258 3,100,258 - 2,677,438 - -
- Kinh phí không thực hiện tự chủ (Nguồn 12) 1,680,000 1,680,000 - - 1,680,000 1,680,000 - 1,364,854 - -
+ Kinh phí đảm bảo an toàn giao thông 720,000 720,000 720,000 720,000 537,342 -
+ Nguồn kinh phí trạm kiểm tra tải trọng xe 960,000 960,000 960,000 960,000 827,512

2.3 KP bổ sung trong năm
2.4 Kinh phí chuyển nguồn
3 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1101S 160,000.0 160,000 - - 160,000 160,000 - 26,886 - -
- KP giao đầu năm ( chi tiết theo từng lĩnh vực, từng nội dung)
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Kinh phí thực hiện tự chủ - Nguồn 13 (Chi hoạt động: Vật tư văn
phòng … phục vụ cho công tác cấp giấy chứng nhận đăng kiểm xe
cơ giới)

160,000 160,000 - - 160,000 160,000 - 62,536 - -

4 Ban an toàn giao thông tỉnh Cao Bằng 480,000 480,000 - - 480,000 480,000 - 200,311 - -

KP giao đầu năm ( chi tiết theo từng lĩnh vực, từng nội dung)

- Kinh phí không thực hiện tự chủ (Nguồn 12) 480,000 480,000 480,000 480,000 200,311 - -

Kinh phí đảm bảo an toàn giao thông 480,000 480,000 480,000 480,000 200,311

5 Chi sự nghiệp kinh tế (CS) 78,602,000 78,602,000 - - 78,602,000 78,602,000 500 29,794,673 - -
KP giao đầu năm ( chi tiết theo từng lĩnh vực, từng nội dung)

Kinh phí không thực hiện tự chủ (Nguồn 12) 78,602,000 78,602,000 - - 78,602,000 78,602,000 500 29,794,673 - - -

- Kinh phí bảo dưỡng thường xuyên 9,751,000 9,751,000 - - 9,751,000 9,751,000 500 6,067,212 - -

- Sửa chữa duy tu định kỳ, đột xuất đường tỉnh lộ 20,000,000 20,000,000 - - 20,000,000 20,000,000 - 6,221,826 - -

- Kinh phí bảo trì đường bộ 48,851,000 48,851,000 48,851,000 48,851,000 - 17,505,635

STT Nội dung

Tổng nguồn kinh phí

Dự kiến nhu
cầu chi cả năm

2022

Số đã giao đến
đơn vị

Số dự toán
chưa phân bổ

Số đã chi đến
thời điểm báo

cáo
30/11/2022

Thừa, thiếu
so với nguồn

Dự kiến các
nhiệm vụ

không thực
hiện, nộp
trả ngân
sách tỉnh

Ghi chú (
lý do các
nội dung

chưa phân
bổ dự

toán, các
nhiệm vụ

không
thực hiện

được)

Cộng
Số kinh phí
giao năm

2022

Số Kp
chuyển

nguồn năm
trước sang

30% kết dư
năm trước (

70% kết dư tính
nguồn thực hiện

cải cách tiền
lương) - đối với

các huyện
A B 1=2+3+4 2 3 4 5 6 7 8 9=5-1 10 11
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