
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 Đống Đa

Chương: 422

ĐV tính: Triệu đồng

Quỹ lương
Mua sắm, 

sửa chữa

Trích lập 

các quỹ

I Quyết toán thu

A Tổng số thu 4.356 4.356

1 Số thu phí, lệ phí 4.356 4.356

1.1 Học phí hệ có chỉ tiêu ngân sách 2.054 2.054

1.2 Liên kết tiếng Anh và tiếng Nhật có YTNN 151 151

1.3 Học thêm dạy thêm 2.028 2.028

1.3 Lệ phí dự thi THPT QG 123 123

……………

2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

3 Thu sự nghiệp khác 0 0

3.1 Quà biếu, tặng cho

3.2 Thu khác

B Chi từ nguồn thu được để lại 3.935 3.935 2.799 1.136 0

1 Chi từ nguồn thu phí được để lại 3.935 3.935 2.799 1.136 0

1.1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 3.935 3.935 2.799 1.136 0

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3.935 3.935 2.799 1.136

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

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 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

3 Hoạt động sự nghiệp khác

C Số thu nộp NSNN, nộp cấp trên 80 80

1 Số phí, lệ phí nộp NSNN 80 80

Lệ phí dự thi THPT QG 80 80

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 2-5  /QĐ-THPT.PHT ngày  02/5/2019 của 

Hiệu trưởng trường THPT Đống Đa )

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

Số 

TT
Nội dung

Số liệu báo 

cáo quyết 

toán

Số liệu 

quyết toán 

được duyệt

Trong đó

1



Quỹ lương
Mua sắm, 

sửa chữa

Trích lập 

các quỹ

Số 

TT
Nội dung

Số liệu báo 

cáo quyết 

toán

Số liệu 

quyết toán 

được duyệt

Trong đó

……………..

2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

3 Hoạt động sự nghiệp khác 0 0

II Quyết toán chi ngân sách nhà nước 12.185 12.185 10.011 547 1.002

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 12.185 12.185 10.011 547 1.002

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 11.560 11.560 10.011 547 1.002

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 625 625

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

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

5 Chi bảo đảm xã hội

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

6 Chi hoạt động kinh tế

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
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Quỹ lương
Mua sắm, 

sửa chữa

Trích lập 

các quỹ

Số 

TT
Nội dung

Số liệu báo 

cáo quyết 

toán

Số liệu 

quyết toán 

được duyệt

Trong đó

9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, 

thông tấn

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

11 Chi Chương trình mục tiêu

1 Chi Chương trình mục tiêu quốc gia

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu 

quốc gia)

2 Chi Chương trình mục tiêu

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu)

Ngày   2  tháng 05 năm 2019

Kế toán Thủ trưởng đơn vị

Phạm Thị Minh Nguyệt Trần Thị Bích Hợp
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ĐV tính: Triệu đồng

học phí +học them +liên kết

. Báo cáo quyết toán ngân 

sách nhà nước phải được 

công khai chậm nhất là 15 

ngày, kể từ ngày được đơn vị 

dự toán cấp trên hoặc cấp có 

thẩm quyền phê duyệt.
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. Báo cáo quyết toán ngân 

sách nhà nước phải được 

công khai chậm nhất là 15 

ngày, kể từ ngày được đơn vị 

dự toán cấp trên hoặc cấp có 

thẩm quyền phê duyệt.

4.004.250.068                                  6000

78.240.000                                        6050

2.310.927.902                                  6100

1.343.419.086                                  6300

418.993.476                                     6400

8.155.830.532                                  
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. Báo cáo quyết toán ngân 

sách nhà nước phải được 

công khai chậm nhất là 15 

ngày, kể từ ngày được đơn vị 

dự toán cấp trên hoặc cấp có 

thẩm quyền phê duyệt.
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