
Bieu só 3 Ban hành kèm theo Thôngtu só 90 ngày 28 tháng 9 nám 2018 cua BÙ Tai chinh

Don vi: Chi cye Tiêu chuân Do lwong Cht lugng cONG HOA X HOI CHn NGHIA VIET NAM 
DÙe lîp - Ty do - Hanh phúe Chuong: 417 

Dong Nai, ngày 10 tháng 04 n�mn 2021 
cONG KHAI THVC HEN Dr'TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ V/2021

(Dùng cho don vË dr toán câp trên và �on vi 

du toán së dung ngân sách nhà nuóc)
Can ct Nghij dËnh sô 163/2016/ND-CP ngày 21 tháng 12 n�m 2016 cua Chinh phù quy dinh chi tiêt thi 

hành mot só diÁu cça Luât Ngân sách nhà nuóc:
Can c Thông tu só 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 n�m 2018 cüa BÙ Tài chinh sira doi, bô sung 

mot so diêu cça Thông tu sô 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 cua BÙ Tài chính huóng dan vè công khai 

ngân sách dôi vói các �on vË dy toán ngân sách, các tô chúc duoc ngân sách nhà nuóc hÑ tro 
Chi cuc Tieu chuân �o luong Chât lugng công khai tinh hinh thyc hiÇn dy toán thu-chi ngân sách quy 

I nhu sau: 
DV tinh: TriÇu dóng 
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INguôn ngân sách trongnuóc 
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