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A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí        135.000.000        93.000.000         68,89          172,86 

1 Lệ phí            3.000.000          1.200.000         40,00            66,67 

a Lệ phí cấp phép an toàn bức xạ           3.000.000         1.200.000 

2 Phí        132.000.000        91.800.000         69,55          176,54 

a Phí thẩm định an toàn bức xạ       120.000.000       91.800.000 

b Phí thẩm định điều kiện hoạt động KHCN         12.000.000 

c Phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ

II Chi từ nguồn thu phí được để lại        114.000.000          1.100.000           0,96            23,78 

1 Chi sự nghiệp KH&CN

a KP nhiệm vụ thường xuyên

b KP nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính        114.000.000          1.100.000           0,96            23,78 

a KP thực hiện chế độ tự chủ/ thường xuyên       114.000.000         1.100.000 

b
KP không thực hiện chế độ tự chủ/ không

thường xuyên

III Số phí, lệ phí nộp NSNN          21.000.000        14.970.000       71,286          155,94 

1 Lệ phí            3.000.000          1.200.000         40,00            66,67 

a Lệ phí an toàn bức xạ           3.000.000         1.200.000 

2 Phí          18.000.000        13.770.000         76,50          176,54 

a Phí thẩm định an toàn bức xạ         12.000.000       13.770.000 

b Phí thẩm định điều kiện hoạt động KHCN           6.000.000 

c Phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ

B Dự toán chi ngân sách nhà nước   14.900.000.000   1.148.486.124           7,71            52,32 

I Nguồn ngân sách trong nước     5.340.000.000   1.054.872.743         19,75          120,71 

1 KP thực hiện chế độ tự chủ/ thường xuyên     4.558.000.000      877.322.493         19,25          110,69 

2
KP không thực hiện chế độ tự chủ/ không thường 

xuyên
       782.000.000      177.550.250         22,70          218,35 

II Chi sự nghiệp KH&CN     9.560.000.000        93.613.381           0,98              7,09 

ĐVT: đồng

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một

số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày

28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày

15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với đơn vị dự toán

ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ,

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH

QUÝ I NĂM 2020

Biểu số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Theo TT 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

Chương: 417
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1 KP thực hiện nhiệm vụ KHCN

2 KP nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

3 KP nhiệm vụ không thường xuyên     9.560.000.000        93.613.381           0,98              7,09 

III Nguồn vốn viện trợ

IV Nguồn vay nợ nước ngoài

Ngày      tháng 4 năm 2020

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Cường
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