
ĐVT: Triệu đồng

I Tổng số thu tại đơn vị                            2.370 

1 Thu dịch vụ                            2.370 

II Tổng số chi từ nguồn thu tại đơn vị                            2.370 

1 Chi phí trực tiếp                            1.941 

2 Nộp ngân sách                               182 

3 Cải cách tiền lương 40%                                 99 

4 Kinh phí nguồn thu để lại đơn vị                               148 

III Chi sự nghiệp kinh tế                          16.670 

1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                          1.133   

1.1 Quỹ lương, phụ cấp, các khoản đóng góp                             781   

1.2 Chi thường xuyên theo định mức                             317   

1.3
Đã trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương (giữ lại ngân sách 

tỉnh)
                              35   

2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ                        15.537   

2.1
Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai
                            708   

2.2
Chi phí quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các 

hệ thống thông tin của tỉnh
                         1.299   

2.3
Chi phí mua sắm thiết bị và gia hạn license cho các thiết bị 

thuộc hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh
                         4.846   

2.4

Chi phí thuê dịch vụ hỗ trợ vận hành hệ thống Dịch vụ công 

trực tuyến tỉnh Gia Lai và vận hành hệ thống LGSP tỉnh Gia 

Lai

                            479   

2.5

Kinh phí triển khai thuê đường truyền mạng số liệu chuyên 

dùng phục vụ kết nối hệ thống mạng wan trên địa bàn tỉnh gia 

lai

                         2.987   

2.6
Đầu tư mua sắm bổ sung, nâng cấp hạ tầng hệ thống Hội nghị 

truyền hình trực tuyến hiện có
                         3.665   

2.7
Đã trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương (giữ lại ngân sách 

tỉnh)
                         1.553   
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