
Số

TT
Nội dung chi

Số 

lượng

Đơn giá 

(đồng)
Thành tiền (đồng) Ghi chú

1 Công tác tuyên truyền 30.000.000

1.1 Phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

1.2
Đăng trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận, các sở, ban ngành và 

Trang thông tin cải cách hành chính tỉnh

1.3 Báo Bình Thuận: Đăng trên Báo giấy, Báo điện tử Bình Thuận

1.4
UBND các huyện, thị xã, thành phố: Đăng trên cổng thông tin điện tử, đài 

phát thanh

1.5  Pano tuyên truyền Cuộc thi 10 2.000.000 20.000.000

1.6 Áp phích tuyên truyền Cuộc thi 20 500.000 10.000.000

2 Giải thưởng 162.000.000

2.1 Giải nhất 1 30.000.000 30.000.000

2.2 Giải nhì 2 24.000.000 48.000.000

2.3 Giải ba 3 18.000.000 54.000.000

2.4 Giải khuyến khích 5 6.000.000 30.000.000

3 Chi thù lao cho thành viên Ban Tổ chức, Tổ thư ký 20.100.000

3.1 Ban Tổ chức: 11 người x 6 tháng 66 250.000 16.500.000

3.2 Thư ký: 04 người x 6 tháng 24 150.000 3.600.000

4 Chi họp Hội đồng giám khảo và Tổ thư ký 5.800.000

4.1 Chủ tịch Hội đồng giám khảo: 1 người x 2 lần họp 2 400.000 800.000

4.2 Ủy viên hội đồng, Thư ký: 10 người x 2 lần họp 20 250.000 5.000.000

5 Chi bồi dưỡng chấm thi (2 vòng sơ khảo và chung kết) 52.500.000

5.1 Chủ tịch Hội đồng: 01 người x 10 ngày 10 400.000 4.000.000

Phát tin liên tục 1 tháng/lần, 

nội dung này giao các đơn vị 

liên quan thực hiện nhiệm vụ 

chính trị của tỉnh
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Nghị quyết số 75/2019/NQ-

HĐND ngày 25/7/2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình 
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sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi 

sáng tạo Thanh thiếu niên nhi 

đồng trên địa bàn tỉnh

       ỦY BAN NHÂN DÂN 

       TỈNH BÌNH THUẬN

DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ 

Tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Thuận lần 2 năm 2022 - 2024”

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số  3858    /KH-UBND ngày    14   /11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)



5.2 Ủy viên, thư ký: 8 người x 10 ngày 80 250.000 20.000.000

5.3 Chi phí mời chuyên gia ngoài tỉnh chấm thi (02 người, 12 ngày)

 - Công tác phí: 12 ngày x 2 người 24 200.000 4.800.000

 - Tiền nghỉ: 11 đêm x 2 người 22 350.000 7.700.000

 - Taxi đi lại chấm thi: 50.000đ/lượt x 4 lượt x 10 ngày 10 200.000 2.000.000

 - Xăng xe đi lại (thuê xe): 4,000,000đ/lượt x 2 lượt đi và về 2 4.000.000 8.000.000

5.4 Nước uống phục vụ chấm thi (20 buổi x 15 người) 300 20.000 6.000.000

6 Photo, in ấn tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ công tác chấm thi. 10.000.000 10.000.000

7
Tư vấn, hỗ trợ các dự án, sản phẩm tham gia Cuộc thi (hướng dẫn viết

hồ sơ, hướng dẫn cung cấp kiến thức,…) 04 hội nghị
70.800.000

7.1 Thù lao giảng viên (Tiến sĩ): 01 người x 2 buổi x 4 hội nghị 8 1.200.000 9.600.000

7.2 Nước uống cho các đại biểu: 100 người x 4 hội nghị x 2 buổi 800 20.000 16.000.000

7.4 Photo tài liệu: 100 người x 4 hội nghị 400 30.000 12.000.000

7.5 Chi phí mời chuyên gia ngoài tỉnh đào tạo, hướng dẫn (2 người/4 hội nghị) 33.200.000

 - Công tác phí: 2 người x 6 ngày 12 200.000 2.400.000

 - Tiền nghỉ : 4 đêm x 2 người 8 350.000 2.800.000

 '- Trả thù lao cho giảng viên đứng lớp: 2 người x 4 ngày 8 2.400.000 19.200.000

 - Taxi đi lại : 50.000đ/lượt  x 4 lượt x 4 ngày 4 200.000 800.000

 - Xăng xe đi lại (thuê xe): 4,000,000đ/lượt x 2 lượt đi và về 2 4.000.000 8.000.000

8 Hoạt động tuyên truyền Cuộc thi tại các địa phương (9 huyện/thị xã) 41.900.000

8.1 Tuyên truyền, vận động tại 9 huyện/thị xã (Trừ Phú Quý) 23.000.000

Công tác phí: 4 người x 8 huyện, thị xã (trừ Phú Quý và Phan Thiết). 32 150.000 4.800.000

Xăng xe đi lại 8 1.000.000 8.000.000

Thuê hội trường tuyên truyền 9 1.000.000 9.000.000

Nước uống cho đại biểu tham dự 60 20.000 1.200.000

8.2 Photo tài liệu tuyên truyền tại các địa phương (60 bộ x 9 huyện) 540 25.000 13.500.000

8.3
Trả thù lao cho báo cáo viên đứng lớp: 600,000đ/buổi 

x 9 huyện, thị xã, thành phố.
9 600.000 5.400.000

9 Tổ chức lễ phát động cuộc thi 10.300.000

Áp dụng mức chi theo điều 1 
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9.1 Văn nghệ chào mừng

Giao Sở Văn hoá thể thao và 

du lịch thực hiện nhiệm vụ 

chính trị

9.2 Thuê hội trường và trang trí 1 5.000.000 5.000.000

9.3 Nước uống cho đại biểu: 100 người 100 20.000 2.000.000

9.4 Tài liệu phục vụ lễ phát động 100 30.000 3.000.000

9.5 Bảng tên của Ban tổ chức và Tổ thư ký 15 20.000 300.000

10 Tổ chức Hội nghị tổng kết trao giải 45.160.000

10.1 Thuê hội trường tổng kết, trao giải 1 5.000.000 5.000.000

10.2 Nước uống cho đại biểu: 100 người 100 20.000 2.000.000

10.3 Hoa tặng tác giả đạt giải 11 200.000 2.200.000

10.4 Giấy khen + Khung 11 60.000 660.000

10.5 Bảng tên của Ban tổ chức và Tổ thư ký 15 20.000 300.000

10.6 Tài liệu phục vụ lễ tổng kết 100 30.000 3.000.000

10.7 Thuê màn hình Led 15 800.000 12.000.000

10.8 Xây dựng video của cuộc thi 20.000.000

11
Chi khác, dự phòng (trong đó có in giấy chứng nhận cho những cá nhân,

tổ chức tham gia cuộc thi, …)
1.440.000

450.000.000TỔNG CỘNG

(Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi triệu đồng)
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