
Biéu só 3 - Ban hành kèm theo Thông tu só 90 ngáy 28 tháng 9 nám 2018 cua Bo Tai chinh 

Don vi: Chi cyc Tiêu chuán Do lurong Chåt lurgng cONG HOA X HOI CHÚ NGH*A VIET NAM 
Doe lap - Ty do - Hanh phúc Chrng: 417 

Dong Nai ngày 10 tháng 07 nam 2021 
cONG KHAI THUC HIEN Dr' TOÁN THU-CHI NGAN SÁCH QUÝ I1/2021 

(Dung cho don vË du toán câp trên và døn v/ 

dur toán su dung ngân sách nhà nuóe)

C�n cù Nghi �Ënh só 163/2016/NEÐ-CP ngày 21 tháng 12 n�m 2016 cça Chinh phu quy �Ënh chi tiêt thi 
hanh mÙt só diÁu cça Lut Ngån sách nhà nuóc:

Can cu Thóng tu só 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 näm 2018 cça BÙ Tài chinh sa �ôi, bô sung 
mot só dièu cça Thông tu só 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 cça BÙ Tai chinhhudng d�n vë công khai 
ngån sách �ói vÛi các don vË dy toán ngán sách, các tó chúe dugc ngân sách nhà nuóc hó tr 

Chi cuc Tiêu chuán �o luong Chât lugng công khai tinh hinh thue hiÇn du toán thu-chi ngân sách quý 

II nhu sau 
DV tinh: TriÇu dong 

Uoc thyc hiÇn 
quý I1/2021 nay Uoc thye 

hiÇn/Dy toán| so vÛi cùng ky 
n�m 2021 (ty 

Dy Uo'c thyc 
Só Noi dung toán hiÇn quý n�m truócTT n�m II/2021

QI/2020 (ty 
lE%) 

6 2 4 

A Tông só thu, chi, nÙp ngån sách phi, lÇ phí 
ISó thu phí, lÇ phí 

Lé phí 
Lé phi cáp giây ��ng ký công bô hgp chuân, hop quy 

II Chi tir nguôn thu phí �ugc dê lai 
II Sô phí, lÇ phí nÙp ngân sách nhà nuógc_

LL ph 
Le phi câp giáy �áng ký công bô hgp chuân,hop quy 

30 4,05 14% 60% 
4,05 14% 60% 

30 4,05 14%| 

30 4,05 14%| 60 % 

60% 14% 
14% 

30 4,05 
0 4,05 

B Dy toán chi ngân sách nhà nuóc 

Nguôn ngân sách trong nuó6c 
1 Chi quän ly hành chính
1.1 Kinh phí thåc hiÇn chê �Ù ty chç 

Chi con nguoi

1.220 292| 24%| 105o 
1.220 292 24% 105% 

856 208 

364| 84 
Chi hoat dÙng 

2 Chi sy nghiÇp khoa hoc và công nghÇ 

2.1 Kinh phí thyc hiÇn nhiÇm vu khoa hÍc công nghÇ_
2.2 Kinh phí nhiÇm vy thurong xuyên theo chúc náng 

I Nguon vôn viÇn tr 

107% 
107%|

2.241 32 1%| 

2.241 32 1% 

IINguôn vay ng nuóc ngoài
Ngày!O tháng 7 n�m 202P 
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Nguyen ThË Thäo Nguyên 


