
Biểu số 4- Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài Chính

Đơn vị : Trường THPT Kế Sách

Chương : 422

Quỹ lương

Mua 

sắm, 

sửa 

chữa

Trích 

lập 

các 

quỹ

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

A Tổng số thu 694,024,487        694,024,487         

1 Số thu phí, lệ phí 607,421,272       607,421,272         

1.1 Lệ phí 

1.2 Phí ( học phí )

1.3 cấp bù học phí 46,109,000          46,109,000           

1.4 Học phí tồn năm 2019 mang sang 561,312,272        561,312,272         

2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 86,603,215         86,603,215          

Tồn thu Căn tin, nhà xe năm 2019 mang sang 65,762,215          65,762,215           

Thu căn tin, nhà xe 20,841,000          20,841,000           

3 Thu sự nghiệp khác -                       

B Chi từ nguồn thu được để lại 1,200,000            1,200,000             

1 Chi từ nguồn thu học phí được để lại 1,200,000           1,200,000            

1.1 Chi sự nghiệp 1,200,000            1,200,000             

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1,200,000            1,200,000             

1.2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Chi hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

3 Chi sự nghiệp khác (dịch vụ)

II Quyết toán chi ngân sách nhà nước 3,711,433,978     3,711,433,978      3,711,433,978       

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 Nghiên cứu khoa học

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

 - 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

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 3,711,433,978  3,711,433,978   3,711,433,978   

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 3,711,433,978   3,711,433,978    3,711,433,978    

Trong đó

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC QUÝ 1 NĂM 2020

( Kèm theo Quyết định số 52/QĐ-THPTKS,  ngày 19/5/2020 của Trường THPT Kế Sách )

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

Số TT Nội dung
Số liệu

 báo cáo

Số liệu quyết 

toán được duyệt


