
ĐVT: Nghìn đồng

1 2 3 4 5 6 7

A Dự toán đã được HĐND thị xã nghị quyết đầu năm 2021

I Tổng chi sự nghiệp kinh tế 19.204.571 490.000 18.714.571 

-
Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ do tỉnh giao và nhiệm vụ phát sinh 

trong năm
19.204.571 490.000 18.714.571 

II  Sự nghiệp giáo dục và Đào tạo 9.199.130 1.412.665 7.786.465 

- Kinh phí tăng lương trước hạn 2.000.000 1.412.665 587.335 

- Kinh phí thăng hạng chức danh nghề nghiệp 3.482.750 3.482.750 

- Kinh phí tuyển mới giáo viên và chế độ giáo dục khác 3.716.380 3.716.380 

B Điều chỉnh, phân bổ chi tiết dự toánchi 6 tháng cuối năm 2021

I Sự nghiệp kinh tế 18.714.571 

1 

Bổ sung kinh phí đầu tư xây dựng dự án: Hệ thống điện chiếu sáng 

tuyến QL 1A từ phường Ninh Hải đến phường Hải Ninh và từ 

phường Hải Ninh đến Cầu Ghép, thị xã Nghi Sơn

9.000.000 

2 
Kinh phí đầu tư xây dựng công trình: Lắp đặt cổng chào và hệ thống 

đèn Led trang trí Khu du lịch biển Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn
4.000.000 

3 

Kinh phí đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, làm mới phòng họp 

Ban Thường vụ huyện ủy, phòng họp không giấy tại tầng 2 nhà 

truyền thống huyện ủy Tĩnh Gia (nay là Thị ủy Nghi Sơn)

1.000.000 

4 

Kinh phí sửa chữa phòng họp nhà 3 tầng (Bao gồm cả thiết bị, bàn 

ghế) và sửa chữa phòng họp nhà 4 tầng UBND thị xã (bao gồm cả 

phông, khẩu hiệu, tượng bác)

1.000.000 

5 
Kinh phí hỗ trợ các hộ sản xuất muối tại các xã Hải Bình, Hải Hà, 

Hải Thượng, Nghi Sơn và nhiệm vụ phát sinh trong năm
3.714.571 

II Sự nghiệp giáo dục và đào tạo 7.786.465 

1 
 Kinh phí chi trả tiền công cho giáo viên hợp đồng tạm thời và tiền 

dạy tăng giờ cho giáo viên trong biên chế tại các đơn vị nhà trường
3.664.500 

PHỤ LỤC

Điều chỉnh, phân bổ chi tiết dự toán chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021 

TT Nội dung
Dự toán đầu 

năm 2021

Kinh phí 

đã thực hiện

Kinh phí chưa 

thực hiện

Kinh phí điều 

chỉnh, phân bổ
Ghi chú



TT Nội dung
Dự toán đầu 

năm 2021

Kinh phí 

đã thực hiện

Kinh phí chưa 

thực hiện

Kinh phí điều 

chỉnh, phân bổ
Ghi chú

-
Kinh phí chi trả tiền công cho số giáo viên mầm non, tiểu học đã 

hợp đồng học kỳ 2 năm học 2020-2021
922.500 

-
Dự kiến để chi trả cho giáo viên hợp đồng hoặc trả tiền

dạy tăng tiết trong học kỳ 1 năm học 2021-2022
2.742.000 

2 
Kinh phí hỗ trợ mua sắm trang thiết bị và đồ dùng dạt học cho học 

sinh lớp 2 và lớp 6 trường TH&THCS Lương Chí
1.244.731 

3 Kinh phí tuyển mới giáo viên và chế độ giáo dục khác 2.877.234 


