
SO KHOA HOC VACÖNG NGH� CONG HÒA X HOI CHn NGHÍA VIET NAM 

DÙc lap - Ty do - Hanh phúc TINH DÔNG NAI 
CHI CYC TIÊU CHUÅN �O LU'ONG 

CHAT LuONG 

Só: /QD-TC Dong Nai, ngày 27 tháng 8 n�m 2021 

QUYÉT DINH 
vÁ viÇc công bÑ công khai dur toán ngân sách Nhà nuóc bô sung n�m 2021 

và Thu hoi dår toán chi ngân sách nhà nuóe n�m 2021 eüa Chi cyc Tiêu 
chuân Do luong Chât lrong 

Can ciù Nghi dinh só l63/2016/NÐ-CP ngày 21 tháng 12 n�m 2016 cia 
Chinh phi quy dinh chi ti¿t thi hånh mÙt só �iêu ciia Luat Ngan sách nhà nuóc; 

C�n ct Thóng tr só 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 näm 2017 cua BÙ 
Tài chinh huóng däan thrc hiÇn công khai ngân sách dói vói don vi du toán ngân 
sách, các tô chirc duroc ngân sách nhà mróc hô tro; 

C�n ci Thông tr só 90/2018/TT-BTC ngay 28 tháng 9 n�m 2018 cua BÙ 
Tài chinh sira dôi, bô sung mÙt só diéu cça Thông tr sô 6l/2017/TT-BTC ngày 
15 tháng 6 n�m 2017 cua BÙ Tài chính; 

Can cu Quyêt dinh sô 153/0D-SKHCN ngày 15 tháng 5 n�m 2019 cua So 
Khoa hoc và Công nghê vê viÇc ban hành quy dinh tam thoi ve chivc n�ng. 
nhiem vu, quyên han cça Chi cuc Tiêu chuán �o luong Chat hrong tryc thuÙie
So Khoa hoc và Công nghÇ tinh �ong Nai; 

C�n cir Otoyét dinh só 221/QD-SKHCN ngày 25 tháng 8 n�m 2021 cia So 
Khoa hoc và Côong nghÇ vê viÇc giao bô sung du toán ngân sách nhà nuóc n�m 
2021 (dot 3); 

C�n ciu Quyét dinh só 222/0Ð-SKHCN ngày 25 tháng 8 n�m 2021 cia So 
Khoa hoc và Công nghÇ vê viÇc thu hôi dr toán chi ngân sách nhà nróc n�m 
2021 (dot 2); 

QUYÈT DINH:

Dieu 1. Công bô công khai sô liÇu du toán ngân sách Nhà nuóc bô sung 
n�m 2021 và Thu hôi då toán chi ngân sách nhà nuóc näm 2021 cça Chi cuc 
Tieu chuan �o luong Chât luong (theo Biêu sô 2 dính kèm) 

Diêu 2. Quyêt �Ënh này có hiÇu l1re kê tr ngày ký. 
Diêu 3. Länh d¡o Chi cyc, kê toán và cán bÙ công chéc thuÙc Chi cuc có 

trách nhiÇm thi hành Quyêt dinh này./.

Noi nhan 
- Nhu dieu 3; 
So Khoa hÍc và Công nghÇ;

Các Phó Chi cåc truong; 
Luu: VT, TÐC 
DNThai-Q�congkhaidutoanNSNNbosunglanl/Sb 

CHI CUC TRUÖNG

Nguyên ThË Thäo Nguyên



Bieu so 2-Ban hành kèm theo Thông tr sÑ 90 ngày 28 tháng 9 n�nm 2018 cua BÙ Tài chính
Don vi: Chi cuc Tiêu chuán Do lrdng Ch�t lrong 
Chrong: 417 

DU' TOÁN THU, CHI NGAN SÁCH NHÀ NUOC 

(Kèm theo Qmét dinh só QD-TDC ngày 27/8/2021 cua Chi cuc Tiêu chuán �o lrng Chat lugng) 

Dvt: dong So 
Noi dung Dy toán duoc giao TT 

B Dy toán chi ngân sách nhà nuróc 

1 Nguon ngân sách trong nuróe 
Chi quàn lý hành chinh

1.1 Kinh phí thuc hiÇn chê dÙ ty chù 
1.2 Kinh phí không thrc hiÇn chê �Ù tu chù 
2 Chi sy nghiÇp khoa hoc và công nghÇ 
2.1 Kinh phí thuc hiÇn nhiÇm vu khoa hÍc công nghÇ 
2.2 Kinh phí nhiÇm vy thuòng xuyêntheo chúc n�ng 

2.3 Kinh phi nhiÇm vu khôngthuÝng xuyên
II Nguôn vôn viÇn trg 
II |Nguôn vay ng nróc ngoái 

(220.900.000)
(220.900.000)

(8.400.000)
(17.400.000)

9.000.000
(212.500.000)
(212.500.000)
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