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Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 

 

Đơn vị: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lƣờng Chất lƣợng 

Chƣơng: 417 

 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN NĂM 2020 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) 

 

ĐVT: triệu đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

 Tổng số 

liệu báo 

cáo 

quyết 

toán  

 Tổng số 

liệu 

quyết 

toán 

đƣợc 

duyệt  

Chênh 

lệch 

Số quyết 

toán đƣợc 

duyệt chi 

tiết từng 

đơn vị 

trực thuộc  
(nếu có 

đơn vị trực 

thuộc) 

1 2 3 4 5=4-3 6 

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách         

I Số thu phí, lệ phí 1,200 1,200     

1 
Lệ phí cấp giấy thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố 

hợp chuẩn 
1,200 1,200     

2 Phí         

II Chi từ nguồn thu phí đƣợc để lại         

1 Chi sự nghiệp………….         

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên         

2 Chi quản lý hành chính         

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ         

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ         

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nƣớc 1,200 1,200     

1 
Lệ phí cấp giấy thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố 

hợp chuẩn 
1,200 1,200     

2 Phí         

B Quyết toán chi ngân sách nhà nƣớc 1.863,470 1.863,470     

I Nguồn ngân sách trong nƣớc 1.863,470 1.863,470     

1 Chi quản lý hành chính (loại khoản: 340 - 341) 1.449,514 1.449,514     

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  1.193,853 1.193,853     

- Kinh phí tự chủ (nguồn 13) 1.193,853 1.193,853     

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (nguồn 12) 252,438 252,438     
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Số 

TT 
Nội dung 

 Tổng số 

liệu báo 

cáo 

quyết 

toán  

 Tổng số 

liệu 

quyết 

toán 

đƣợc 

duyệt  

Chênh 

lệch 

Số quyết 

toán đƣợc 

duyệt chi 

tiết từng 

đơn vị 

trực thuộc  
(nếu có 

đơn vị trực 

thuộc) 

1 2 3 4 5=4-3 6 

- Kinh phí đảm bảo ISO 171,055 171,055     

- 
Kinh phí may, sắm trang phục thanh tra chuyên 

ngành 
7,683 7,683     

- Kinh phí mua sắm tập trung - Máy photocopy 73,700 73,700     

1.3 
Kinh phí không tự chủ được cấp có thẩm quyền giao 

sau ngày 30/9 (nguồn 15) 
3,223 3,223     

- Kinh phí mua sắm tập trung - Máy photocopy 3,223 3,223     

2 
Chi sự nghiệp Khoa học và Công nghệ (loại 

khoản: 100 - 103) 
413,956 413,956     

2.1 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 Cơ sở         

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng         

2.3 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ không thường xuyên 

(loại khoản: 100 - 103, nguồn: 12) 
413,956 413,956     

II Nguồn vốn viện trợ         

 

 Ninh Thuận, ngày…….. tháng 4 năm 2021 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Khoa 
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