TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUÝ 2 NĂM 2020
(Số liệu báo cáo tính từ đầu năm đến hết quý 2 năm 2020)
Đơn vị tính: đồng.
Dự toán được giao
Dự toán điều Thực hiện dự toán
Lý do
chỉnh, bổ sung đến thời điểm báo Tỷ lệ thực giải ngân
hiện
Dự toán giao đầu trong năm (bao
cáo
thấp
năm
gồm cả kinh
phí chuyển
nguồn)

Số
TT

Nội dung

1

2

3

4

TỔNG CỘNG
Chi quản lý hành chính (Văn
phòng Sở Giáo dục và Đào tạo
báo cáo)

12.259.023.000

12.259.023.000

-

5.870.091.162

-

-

-

-

-

-

12.259.023.000

-

5.870.091.162

I

Tổng số

1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
Kinh phí không thực hiện chế độ
tự chủ
* Chi nghiệp vụ
* Chi mua sắm
Kinh phí sửa chữa, cải tạo,
*
chống xuống cấp
* Kinh phí chương trình mục tiêu
* Kinh phí tinh giản biên chế
* Kinh phí cải cách tiền lương
Chi sự nghiệp giáo dục và đào
II
tạo
Kinh phí nhiệm vụ thường
1
xuyên
Kinh phí nhiệm vụ không
2
thường xuyên
* Chi nghiệp vụ
* Kinh phí mua sắm
Kinh phí sửa chữa, cải tạo,
*
chống xuống cấp
* Kinh phí chương trình mục tiêu
* Kinh phí tinh giản biên chế
* Kinh phí cải cách tiền lương
2

5

7=cột6*1
00/cột3

6

48

12.259.023.000
12.245.523.000

5.870.091.162

12.245.523.000

13.500.000

13.500.000

13.500.000
-

13.500.000

-

-

47,9
-

-

Báo cáo thực hiện định kỳ hàng tháng. Số liệu báo cáo tính từ đầu năm 2020 đến hết ngày cuối cùng của tháng báo cáo.
Ngày 10 tháng 7 năm 2020
Người lập biểu

Thủ trưởng đơn vị

Phạm Thị Minh Nguyệt

Trần Thị Bích Hợp
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-

-

