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CÖNG KHAITHrOC HIEN Dr' TOÁN TUIU- CHI NGÂN SÁCH1 QUY V2022

(Dung cho don vj dr toán câp trên và don vi 

dur toán sr dång ngân sách nhà nuóc)

Can cu NghË dËnh sô 163/2016/ND-CP ngày 21 tháng 12 n�m 2016 cua Chinh phú quy �jnh chí tiêt thi 

hành mÙt so diêu cüa Luât Ngân sách nhà nuóc;

Can cr Thông tu sô 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 n�m 2018 cça BÙ Tài chính sra dôi, bô sung mÙt 

só dieu cça Thông tr sÑ 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 cua BÙ Tài chính huóng dân vê công khai ngân 

sách �ôi vói các �on vË du toán ngân sách. các tô chéc dugc ngân sách nhà nuóc hõ ro 

Chi cuc Tiêu chuân �o luòng Chât luong công khai tinh hinh thuc hiÇn dy toán thu-chi ngân sách quý I 

nhu sau: DV tinh: TriÇudong 

Uoc thye hiÇn 
Uoc thyc 

Uoc thyec
hien quý

hiên/Drtoán 9uy 
/2022 so 

hien/Dy toan vói cùng ky n�m| Dy toán 
Noi dung n�m 2022(ty truoc Q1/2021n�m 

TT 1/2022 
%) (ty l�%) 

3 4 

2 

A Tông sô thu, chi, nÙp ngân sách phí, lÇ phí 
ISô thu phí, lÇ phí 

1 Le phi 
Le phí câp giây d�ng ký công bô hop chuân, hop quy 

IIChi të nguôn thu phí �uoc dê l¡i 

III Sô phí, lÇ phí nÙp ngân sách nhà nuóc 

Le phi 
|Lê phi câp giây d�ng ký công bô hgp chuân, hop quy 

B Dy toán chi ngân sách nhà nuóc 

INguôn ngân sách trong nuróc 
1Chi quan lý hành chính 

1.1 Kinh phí thåc hiÇn chê �Ù ty chu 

Chi con nguoi 
Chi hoat �Ùng 

2 Chi s nghiÇp khoa hÍc và công nghÇ 
2.1 Kinh phí thrc hiÇn nhiÇm vy khoa hÍc công nghÇ 
II Nguôn vôn viÇn trg 

III Nguôn vay no nuóc ngoa 
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