
BIỂU CÔNG BỐ, CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 03 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số  61/QĐ-SKHCN  ngày  12/5/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: đồng 

Nội dung
Dự toán năm
trước chuyển

sang

Dự toán giao
 đầu năm hoặc thu

03 tháng

Dự toán bổ
sung trong kỳ

Dự toán giảm
trong kỳ

Tình hình thực
hiện dự toán

ngân sách nhà
nước 03 tháng

A/ Thu, chi Ngân sách về phí, lệ phí 16 .200.000 - 5 .250.000 - -

1/ Số thu phí, lệ phí 16 .200.000 - 5 .250.000

2/ Chi từ nguồn phí, lệ phí được để lại:

Trong đó: Tiết kiệm làm lương, chi phí
phục
 vụ hoạt động thu PLP3/ Số phí, lệ phí nộp Ngân sách

B/ Dự toán chi Ngân sách Nhà nước 9 .659.906.031 16 .394.000.000 - - 10 .698.622.338

I/ Hoạt động QLHC (417-341-200) 4 .350.000.000 - - 951 .254.824

Kinh phí thường xuyên tự chủ (13) - 4 .350.000.000 - - 951 .254.824

II/ Hoạt động SNKH  (417- 103 -200;
341-200) 1 .294.000.000 - - 30 .000.000

1/ Quản lý Khoa học công nghệ 886 .000.000 - - 30 .000.000
Kinh phí thường xuyên không tự chủ (103-

12) 886 .000.000 30 .000.000

2/ Quản lý Khoa học công nghệ 408 .000.000 - - -

Kinh phí thường xuyên không tự chủ (341-
12) 408 .000.000 - -

III/ Đề tài, dự án khoa học công  nghệ 9 .659.906.031 10 .750.000.000 - - 9 .717.367.514
1/  ĐT, DA lĩnh vực ứng dụng (417-16-

101) 9 .204.212.031 9 .440.000.000 - - 9 .261.673.514
2/  ĐT, DA lĩnh vực ứng dụng (417-16-

102) 455 .694.000 - - - 455 .694.000

3/  ĐT, DA lĩnh vực ứng dụng (417-16-
103) - 1 .310.000.000 - - -
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