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Nội dung

1
A
I
1

2
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
Số thu phí, lệ phí, thu khác
Lệ phí
Lệ phí cấp giấy đăng ký nguồn phóng xạ, máy phát bức xạ
Lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn hợp quy
2 Phí thẩm định an toàn và sử dụng dịch vụ an toàn bức xạ
3 Thu khác
II Chi từ nguồn thu phí được để lại
1 Chi sự nghiệp
2 Chi quản lý hành chính
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
Trong đó: 40% để thực hiện cải cách tiền lương
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
III Số phí, lệ phí nộp NSNN
1 Lệ phí
Lệ phí cấp giấy đăng ký nguồn phóng xạ, máy phát bức xạ
Lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn hợp quy
2 Phí thẩm định an toàn và sử dụng dịch vụ an toàn bức xạ
3 Thu khác
B Dự toán chi ngân sách nhà nước
I Nguồn ngân sách trong nước
1 Chi quản lý hành chính
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

Dự toán được
giao
3
181.000
1.000
1.000
100.000
80.000
85.000
85.000
85.000
34.000
96.000
1.000
1.000
15.000
80.000
32.773.780
32.773.780
4.341.003
4.147.003
194.000
28.352.777
23.588.301

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
2.3
3
II
III

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
Chi khác
Nguồn vốn viện trợ
Nguồn vay nợ nước ngoài

4.764.476
80.000

