
Số TT Nội dung Dự toán được giao

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 5,483,679

I Số thu phí, lệ phí 433,440

1 Học phí THCS 433,440

Lệ phí

2 Phí

Phí

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

1 Chi sự nghiệp từ nguồn học phí 433,440

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp NSNN

1 Lệ phí

Lệ phí

2 Phí

Phí

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 5,050,239

I Nguồn ngân sách trong nước 

1 Chi quản lý hành chính

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 5,050,239

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 4,890,239

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 160,000

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi đảm bảo xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ, môi trường 

II Nguồn vốn viện trợ 

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Đvt:  Nghìn đồng

                                           Điền Xá, ngày 12 tháng 01 năm 2021

                                                   Thủ trưởng đơn vị 

Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài chính

Đơn vị: Trường THCS Điền Xá

Chương:622

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-THCS ngày 12/01/2021 của trường THCS Điền Xá)



Đoàn Quốc Phòng



ĐV tính: Nghìn đồng

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

I Số thu phí, lệ phí 540,528 246,384 45.6 100.0

1 Lệ phí ……….

Lệ phí ……….

2 Phí

3 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 248,850 194,320 78.1 100.0

4 Thu sự nghiệp khác 291,678 52,064 17.8 100.0

II Chi từ nguồn thu phí được để lại 398,160 70,462

1 Chi sự nghiệp từ nguồn học phí 149,310 35,231 23.6 80,5

2 Chi quản lý hành chính

3 Chi sự nghiệp khác 248,850 35,231 14.2 52,5

2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp NSNN

1 Lệ phí

Lệ phí ……….

2 Phí

Phí ……….

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 5,030,239 1,346,759 26.8 27,5

I Nguồn ngân sách trong nước 5,030,239 1,346,759 26.8 27,5

1 Chi quản lý hành chính 0 0

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 5,030,239 1,346,759 26.8 27,5

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 4,890,239 1,206,759 24.7 24.3

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 140,000 140,000 100.0 100.0

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

II Nguồn vốn viện trợ

III Nguồn vay nợ nước ngoài

Điền Xá, ngày 06 tháng 04 năm 2021

Thủ trưởng đơn vị

Đoàn Quốc Phòng

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

Đơn vị: Trường THCS Điền Xá

Chương: 622

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2021

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Số TT Nội dung Dự toán năm
Ước thực hiện 

Qúy I năm 2021

Ước thực 

hiện/dự toán 

năm (Tỷ lệ %)

Ước thực hiện qúy I 

năm 2021 so với 

cùng kỳ năm trước 

(tỷ lệ %)



ĐV tính: Nghìn đồng

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

I Số thu phí, lệ phí 540,528 474,803 87.8 86,4

1 Lệ phí ……….

Lệ phí ……….

2 Phí

3 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 248,850 248,850 100.0 100.0

4 Thu sự nghiệp khác 291,678 225,953 77.5 100.0

II Chi từ nguồn thu phí được để lại 440,988 226,162

1 Chi sự nghiệp từ nguồn học phí 149,310 113,081 75.7 78,5

2 Chi quản lý hành chính

3 Chi sự nghiệp khác 291,678 113,081 38.8 91.1

2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp NSNN

1 Lệ phí

Lệ phí ……….

2 Phí

Phí ……….

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 5,030,239 1,199,448 23.8 21.5

I Nguồn ngân sách trong nước 5,030,239 1,199,448 23.8 21.5

1 Chi quản lý hành chính 0 0

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 5,030,239 1,199,448 23.8 25.3

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 4,890,239 1,199,448 24.5 26.2

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 140,000 0.0 0.0

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

II Nguồn vốn viện trợ

III Nguồn vay nợ nước ngoài

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

Đơn vị: Trường THCS Điền Xá

Chương: 622

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2021

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Ước thực 

hiện/dự toán 

năm (Tỷ lệ %)

Ước thực hiện qúy 

II năm 2020 so với 

cùng kỳ năm trước 

(tỷ lệ %)

Đoàn Quốc Phòng

Thủ trưởng đơn vị

Số TT Nội dung Dự toán năm
Ước thực hiện 

Qúy II năm 2020

Điền Xá, ngày 10 tháng 07 năm 2021



ĐV tính: Nghìn đồng

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

I Số thu phí, lệ phí 540,528 526,867 97.5 78,5

1 Lệ phí ……….

Lệ phí ……….

2 Phí

3 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 248,850 248,850 100.0 74.3

4 Thu sự nghiệp khác 291,678 278,017 95.3 100

II Chi từ nguồn thu phí được để lại 590,298 296,624

1 Chi sự nghiệp từ nguồn học phí 298,620 148,312 49.7 100.0

2 Chi quản lý hành chính

3 Chi sự nghiệp khác 291,678 148,312 50.8 100.0

2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp NSNN

1 Lệ phí

Lệ phí ……….

2 Phí

Phí ……….

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 6,220,364 2,546,207 40.9 54.5

I Nguồn ngân sách trong nước 6,220,364 2,546,207 40.9 54.5

1 Chi quản lý hành chính 0

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 6,220,364 2,546,207 40.9 54.2

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 4,948,476 2,406,207 48.6 43.7

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1,271,888 140,000 11.0 95.5

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Chi bảo đảm xã hội

6 Chi hoạt động kinh tế

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

II Nguồn vốn viện trợ

III Nguồn vay nợ nước ngoài

Đơn vị: Trường THCS Điền Xá

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Số TT Nội dung

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

Chương: 622

Đoàn Quốc Phòng

Dự toán năm

Ước thực hiện 6 

tháng đầu năm 

2021

Ước thực 

hiện/dự toán 

năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện 6 

tháng năm 2021 so 

với cùng kỳ năm 

trước (tỷ lệ %)

Điền Xá, ngày 06 tháng 07 năm 2021

Thủ trưởng đơn vị


