
Biêu sô 3 - Ban hành kèm theo Thông tur só 90 ngày 28 tháng 9 n�m 2018 cua BÙ Tâi chính 

Don vi: Chi cue Tiêu chuan Do luong Chát luong cONG HÖA X HOI CHU NGHÍA VI�T NAM 

Doe lp-Ty do - H¡nh phúc Chuong: 417 

Dong Nai, ngày 08 tháng 07 n�m 2022 

cONG KHAI THVC HIEN Dr' TOÁN THU- CHINGÂN SÁCH QUY IW/2022 

(Dung cho don vi dy toán cåp trên vå den vi 

dy toán sir dyng ngân sách nhå nuóc)) 
Can cu NghË dËnh sÑ 163/2016/ND-CP ngày 21 tháng 12 n�m 2016 cua Chinh phù quy dinh chi tiêt thi 

hành mÙt so dicu cça Luat Ngân sách nhà nuóc: 
Can cu Thông tur só 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 n�m 2018 cua BÙTài chinh sua dôi. bô sung 

mot só dièu cça Thông tu só 61/2017/TT-13TC ngày 15/6/2017 cua BÙ Täi chính huóng dán ve công khai 
ngân sách �ói vói các don vË du toán ngân sách, các tó chéc dugc ngân sách nhà nuóc hÑ trg 

Chi cuc Tiêu chuân Do luòng Chat lugng công khai tinh hinh thrc hiÇn dy toán thu-chi ngân sách quý 

II nhu sau: 

DV tinh: 1riÇu döng 
Uoc thye hiÇn 

quý II/2022 nay 
Uoc thyc hiÇn/Dy toán| so vóÛi cùng ky 

Uoc thyc 
So Dy toán 

Noi dung hiÇn quý 
TT n�m n�m 2022 n�m truoc 

I1/2022 
(ty le %) QIV2022 (ty 

l%) 
2 4 

A Tong só thu, chi, nÙp ngân sách phí, lÇ phi 
Sô thu phi, lÇ phi 
LE phi 
Lê phi câp giây ��ng ký công bô hgp chuân, høp quy 

II Chi t nguôn thu phí duoe �ê lai 
III Sô phí, lÇ phí nÙp ngân sách nhà nuróc 
Lé phi 

Le phi câp giây däng ký công bô hop chuân, hop quy 
B Dy toán chi ngân sách nhà nróc 

INguôn ngân sách trong nuóC_ 
1Chi quan Iý hành chính 
1.1 Kinh phi thyc hiÇn chê dÙ ty chú 

Chi con nguoi 
Chi hoat dÙng 

2 Chi sy nghiÇp khoa hÍc và công nghÇ 
2.1 Kinh phi thyc hiÇn nhiÇm vu khoa hÍc công nghÇ 

93% 13%| 

13% 
13% 

30 3,75 
30 3,75 93% 

30 3,75 

30 3,75 13% 93% 

30 3,75 13% 93% 

30 3,75 13% 

1.917 

1.323 265,2 20%| 91% 

20% 91% 1.323 
837 

265.2 

213.4 
S1,8| 486 

69% 22 
22 

4% 
4%| 

594 

594 69% 

|2.2 Kinh phí nhiÇm vy thuÝng xuyên theo chúc n�ng 

Nguon vôn viÇn tro 
II Nguon vay ny nuróe ngoài 

NgayO8 tháng F näm 2022 

Thu truong don vi 

CHICUC 
IEU CHUAN 
DOLUONG 

CHATLUONGA 
u 

Ngryen ThË Thäo Nguyên 


