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"tu o bc*KỊ, ngày ..tt tháng.1Ặ.. Năm Ẵ.qO
CÔNG KHAI THỰC HIỆN D ự TOÁN THƯ- CHI NGÂN SÁCH ỌUÝ (6 THÁNG ĐẦU NẢM 2019)

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị
dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 cua Chính phú quy định chi tiết
thi hành một số điều cua Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày tháng... năm 2018 cua Bộ Tài chính sửa đổi, bố sung
một số điều cúa Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dần về công khai
ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tô chức được ngân sách nhà nước hồ trợ
Sơ Khoa học và Công nghệ công khai tình hỉnh thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý (6 tháng/cả
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3.912,700

701,975
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Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 C hi quản lý hành chính
Kinh phí thực hiện chể độ tự chủ
Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
b
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước
l Lệ p h í
Lệ phí cấp chứng chí
Lệ phí...
2 Phí
Phí thâm định an toàn và sử dụng dịch vụ
ATBX
Phí ...
Dự toán chi ngân sách nhà nước
B
Nguồn ngân sách trong nước
I
1 Chi quản lý hành chính
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chu
1.2 Kinh phí không thực hiện chề độ tự chủ
1,3 Kinh phí nguồn thu phạt thanh tra
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

a

Ước thực
hiện quý/6
tháng/năm

Dự toán
năm

Đ V tính: Triệu đồng
Uớc thực hiện (6
tháng đầu năm
2019) nay so vói
cùng kỳ năm trước
6
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Số
TT

2.1

Dự toán
năm
Nội dung

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công
nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tính
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức
2.2 năng
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
II

Ước thực
hiện quý/6
tháng/năm

Ước thực
hiện/Dụ' toán
năm (tỷ lệ %)

502,892

0,000

0

502,892

0,000

0

3.409,808

701,975

21
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tiền Giang, ngàv'\2- tháng 7 năm 2019

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH TÌNH HÌNH s ử DỤNG KINH PHÍ
6 tháng đầu năm 2019
I/ Thu, chi phí, lệ phí:
Thu phí an toàn bức xạ:
- Nộp ngân sách:

40.850.000đ
7.488.000đ

- Bô sung nguôn kinh phí:

33.362.000đ

- Kinh phí được sử dụng:

33.362.000đ

- Chi phí phục vụ cho công tác thu phí:
- Kinh phí chưa sử dụng chuyển sang kỳ sau:

4.350.000đ
29.012.000đ

II/ Kinh phí được sử dụng:

8.483.524.000đ

- Kinh phí khoán quán lý hành chính:

4.135.057.000đ

- Kinh phí không khoán quản lý hành chính:

406.067.000d

+ Tăng trong kỳ:

28.877.000đ

- Kinh phí nguồn thu phạt thanh tra:

29.700.000đ

- Kinh phí SNKH:
+ Kinh phí cấp thực hiện nhiệm vụ KH&CN chuyên tiếp:

3.912.700.000đ
502.892.000d

+ Kinh phí cấp thực hiện nhiệm vụ ỌLNN về KH&CN:

3.409.808.000đ

III/ Tình hình sử dụng kinh phí:

2.867.991.071đ

1. Nguồn kinh phí hành chính:

2.166.043.448đ

1.1. Kinh phí khoán chi ngân sách:

2.117.121.539đ

+ Chi con người (Lương, PCL, PCCV, BHXH, BHYT...):

1.663.729.23 lđ

+ Chi công việc :
. Đ iện, n ư ớ c , p h í vệ sin h :
. Vật d ụ n g văn p h ò n g , văn p h ò n g p h à m :

179.030.308d
1 8 .2 6 4 .5 7 6 đ
4 .9 2 5 . OOOđ

. Đ iệ n th o ạ i, sá c h , h áo:

2 1 .4 3 9 .3 7 7 đ

. C ô n g tá c p h ỉ:

2 3 .7 0 0 . OOOđ

. C h i p h í th u ê la o đ ộ n g , th u ê xe:

5 9 .3 ỉ9 .3 5 5 đ

. C h i p h í họp, k h á c :

1 2 .2 6 2 .OOOđ

. K iê m đ ịn h xe, h ả o h iế m x e :

8 .2 1 2 . OOOđ

. Sửa chừa:

2 .3 8 0 . OOOđ

. Đ ỏng phục:

2 8 .5 2 8 .0 0 0 đ

4.087.000đ

+ Tiếp khách:

110.100.000d

+ Chi thưởng Lễ, Tết:

+ Chi phúc lợi (quà Tet, trực, hồ trọ' Đoàn TN, góp quỳ địa phương,viếng tang,
160.175.000d
thăm bệnh, du lịch, khám sức khóe c c ,...):
1.2. Kinh phí ngoài khoán (nguồn quản lý hành chính):

46.291.909đ

+ Sửa xe ôtô, trụ sở, khác:

27.210.000đ

+ Đồng phục thanh tra:

16.960.909đ

+ Tiếp khách :

2 .121.000đ

1.3. Kinh phí ngoài khoán (nguồn thu phạt thanh tra):

2.630.000đ
ÓOO.OOOđ

+ Công tác phí:

2.030.000đ

+ Chi khác (vé xe, học phí):

701.974.623đ

2. Kinh phí SNKH sú'dụng:
2.1 Kinh phí cấp thực hiện đề án Liên kết vùng ĐTM:

252.610.833d

2.2 Kinh phí cấp thực hiện nhiệm vụ QLNN về KH&CN:

449.363.790d

+ Kinh phí quản lý nhiệm vụ KH&CN:

139.730.000d

+ Thông tin, thống kê KH&CN:

107.805.000d

+ Quản lý công nghệ:

75.852.000đ

+ Đào tạo, tập huấn:

3.200.000đ

+ Sở hữu trí tuệ:

3.730.000đ
119.046.790đ

+ Chi khác:
(Cước bưu chính, điện thoại, Internet, VPP, CTP...)
IV/ Tình hình kinh phí tồn chuyên qua kỳ sau:

5.615.505.929đ

- Kinh phí khoán quản lý hành chính:

2.017.935.461 đ

- Kinh phí không khoán quản lý hành chính:

359.775.091d
27.070.000đ

- Kinh phí nguồn thu phạt thanh tra:

3.210.725.377đ

- Kinh phí SNKH:
+ Kinh phí cấp thực hiện nhiệm vụ KH&CN chuyển tiếp:
+ Kinh phí cấp thực hiện nhiệm vụ QLNN về KH&CN:
Lập bang

Nguyễn Thị Diệu Dung

502.892.000d
2.707.833.377đ

GIÁM ĐÓC

