
  Đơn vị: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

          ĐVT: Đồng

Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo

 quyết toán

Tổng số liệu quyết 

toán

 được duyệt

Chênh lệch

Số quyết toán

được duyệt đơn

vị trực thuộc

(Trung tâm kỹ

thuật TĐC)

(không bao gồm

thu dịch vụ , sản 

xuất kinh

doanh)

1 2 3 4 5=4-3 6

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí 5,400,000 5,400,000 0

1 Lệ phí trong lĩnh vực TCĐLCL 5,400,000 5,400,000 0

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại 0 0 0

1 Chi sự nghiệp…………………. 0

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0

2 Chi quản lý hành chính 0

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 5,400,000 5,400,000 0

1 Lệ phí trong lĩnh vực TCĐLCL 5,400,000 5,400,000 0

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 8,490,943,750 8,490,943,750 0 663,005,500

I Nguồn ngân sách trong nước 8,490,943,750 8,490,943,750 0 663,005,500

1 Chi quản lý hành chính 2,096,721,339 2,096,721,339 0

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 2,059,221,339 2,059,221,339 0

1.2
Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (chi trợ cấp tết 

Nguyên Đán)
37,500,000 37,500,000 0

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 6,394,222,411 6,394,222,411 0 663,005,500

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 0 0 0

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 0 663,005,500

2.3

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên , trong đó:

+ Kinh phí sự nghiệp khoa học: 5.710.822.411 đồng

+ Kinh phí 02 lớp đào tạo 1000 doanh nhân: 

683.400.000 đồng

6,394,222,411 6,394,222,411 0

 Chương: 417
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(Kèm theo Quyết định số………………./QĐ-TĐC  ngày………./………./2021 của Chi cục TCĐLCL)

Biểu số 4 
(Ban hành kèm theo Thông tư số  90/2018/TT-BTC  ngày 28 tháng 9 

năm 2018 của Bộ Tài chính)
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