
Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 09 năm 2018 của Bộ 

Tài chính 

  Đơn vị: Trƣờng THCS Hồ Văn Long 

  Chƣơng: 622 

 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-THCSHVL ngày 11/01/2021 của trường THCS Hồ Văn Long 

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách) 

  

Đvt: đồng 

Số  

TT  
Nội dung Dự toán đƣợc giao 

1 2 3 

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

I  Số thu phí, lệ phí 207.894.000 

1 Lệ phí   

2 Phí   

3 Thu sự nghiệp, thu khác 207.894.000 

3.1 Học phí 172.494.000 

3.2 Căn teen 28.250.000 

3.3 Giữ xe 7.150.000 

II Chi từ nguồn thu phí đƣợc để lại   

1 Chi sự nghiệp………………….   

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 ngân sách nhà nƣớc 207.894.000 

1 Lệ phí   

2 Phí   

3 Số thu sự nghiệp, thu khác nộp thuế 207.894.000 

a Học phí 172.494.000 

b Căn teen 28.250.000 

c Giữ xe 7.150.000 

B Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc   

I Nguồn ngân sách trong nƣớc   

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   

  - 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 và dạy nghề 4.575.509.000 

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 4.575.509.000 

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    

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 trƣờng   

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    

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    

II Nguồn vốn viện trợ   

III Nguồn vay nợ nƣớc ngoài   

   

   

 

KẾ TOÁN THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

   

   

   

 

Võ Ái Minh 

  

 

 

 

 

 



   Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài 

chính 

         Đơn vị: Trƣờng THCS Hồ Văn Long CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Chƣơng: 622 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

   

Phước lâm, ngày 08 tháng 04 năm 2021 

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

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

 
         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 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 về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách 

nhà nước hỗ trợ. 

         Trường THCS Hồ Văn Long công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 

2021 như sau: 

     

ĐV tính:  đồng 

Số  

TT  
Nội dung Dự toán năm 

Ƣớc thực 

hiện năm 

2021 

Ƣớc thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %) 

Ƣớc thực 

hiện năm 

2021 nay so 

với cùng kỳ 

năm trƣớc 

(tỷ lệ %) 

1 2 3 4 5 6 

A 

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách 

phí, lệ phí         

I  Số thu phí, lệ phí 207.894.000 193.628.000 286.1%   

1 Lệ phí           

  Lệ phí…           

2 Phí           

  Phí …           

3 Thu sự nghiệp, thu khác 207.894.000 193.628.000 286.1%   

3.1 Học phí   172.494.000 159.428.000 92.4%   

3.2 Cho thuê mặt bằng căn tin 28.250.000 27.250.000 96.5%   

3.3 Cho thuê mặt bằng giữ xe 7.150.000 6.950.000 97.2%   

II Chi từ nguồn thu phí đƣợc để lại 103.496.000 97.580.000 94.3%   

1 Chi sự nghiệp…………………. 
        

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  

  

      

3 

Chi từ nguồn thu sự nghiệp, chi 

khác 

103.496.000 97.580.000 

94.3%   

a Học phí   103.496.000 97.580.000 94.3%   

III 

 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà 

nƣớc 

207.894.000 193.628.000 286.1%   

1 Lệ phí           

  Lệ phí…           

2 Phí           

  Phí …           

3 

Số thu sự nghiệp, thu khác nộp 

thuế 

207.894.000 193.628.000 

286.1%   

a Học phí   172.494.000 159.428.000 92.4%   

b Cho thuê mặt bằng căn tin 28.250.000 27.250.000 96.5%   

c Cho thuê mặt bằng giữ xe 7.150.000 6.950.000 97.2%   

B Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc 4.575.509.000 4.138.772.500 90.5%   

I Nguồn ngân sách trong nƣớc 4.575.509.000 4.138.772.500 90.5%   

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         

  

- 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 

và dạy nghề 4.575.509.000 4.138.772.500 90.5%   

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 4.575.509.000 4.138.772.500 90.5%   

3.2 

Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên          

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 trƣờng         

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          

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          

II Nguồn vốn viện trợ         

III Nguồn vay nợ nƣớc ngoài         

       

 

KẾ TOÁN 

 
THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

       

       

       

 
Võ Ái Minh 

     

 

 

 

 

 



Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài 

chính 

  Đơn vị: Trƣờng THCS Hồ Văn Long 

     Chƣơng: 622 

     QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-THCSHVL ngày      /01/2022 của trường THCS Hồ Văn Long) 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị 

 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) 

  

            ĐV tính: đồng 

Số  

TT 
Nội dung 

Tổng số liệu 

báo cáo 

 quyết toán 

Tổng số liệu 

quyết toán 

 đƣợc duyệt 

Chênh 

lệch 

Số quyết 

toán đƣợc 

duyệt chi 

tiết từng 

đơn vị trực 

thuộc (nếu có 

đơn vị trực 

thuộc) 

1 2 3 4 5=4-3 6 

A 

Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách 

phí, lệ phí         

I  Số thu phí, lệ phí 36.024.000 36.024.000 0   

1 Lệ phí         

  Lệ phí…         

2 Phí         

  Phí …         

3 Thu sự nghiệp, thu khác 36.024.000 36.024.000 0   

3.1 Học phí 36.024.000 36.024.000 0   

3.2 

  

      

II 

Chi từ nguồn thu phí đƣợc khấu 

trừ hoặc để lại 

91.179.960 91.179.960 0 

  

1 Chi sự nghiệp………………….         

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  

  

      

3 

Chi từ nguồn thu sự nghiệp, chi 

khác 91.179.960 91.179.960 0   

a Học phí 91.179.960 91.179.960 0   

b           

III 

 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà 

nƣớc 

36.024.000 36.024.000 0 

  

1 Lệ phí         

  Lệ phí…         

2 Phí         

  Phí …         



3 

Số thu sự nghiệp, thu khác nộp 

thuế 36.024.000 36024000 0   

a Học phí 36.024.000 36.024.000 0   

B Quyết toán chi ngân sách nhà nƣớc         

I Nguồn ngân sách trong nƣớc 

3.864.721.75

2 3.864.721.752 0   

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         

  

- 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 và 

dạy nghề 

3.864.721.75

2 3.864.721.752 0   

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 

3.846.666.75

2 3.846.666.752     

6001 Lương theo ngạch, bậc 
1.821.457.95

0 
1.821.457.950 

    

6049 Lương khác 2.614.950 2.614.950     

6051 
Tiền công trả cho vị trí lao động 

thường xuyên theo hợp đồng 
94.080.000 94.080.000 

    

6101 Phụ cấp chức vụ 26.820.000 26.820.000     

6105 Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ 31.305.337 31.305.337     

6112 Phụ cấp ưu đãi nghề 520.275.637 520.275.637     

6113 
Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo 

công việc 
5.215.000 5.215.000 

    

6115 
Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ 

cấp thâm niên nghề 
357.638.299 357.638.299 

    

6201 Thưởng thường xuyên 14.751.000 14.751.000     

6301 Bảo hiểm xã hội 402.499.344 402.499.344     

6302 Bảo hiểm y tế 68.999.888 68.999.888     

6303 Kinh phí công đoàn 45.999.928 45.999.928     

6304 Bảo hiểm thất nghiệp 22.107.568 22.107.568     

6404 
Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế 

khoán, tự chủ 
130.000.000 130.000.000 

    

6501 Tiền điện 24.201.247 24.201.247     

6502 Tiền nước 5.691.510 5.691.510     



6551 Văn phòng phẩm 5.757.280 5.757.280     

6599 Vật tư văn phòng khác 11.794.000 11.794.000     

6601 

Cước phí điện thoại (không bao gồm 

khoán điện thoại), thuê bao đường 

điện thoại, fax 

3.888.664 3.888.664 

    

6608 
Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, 

sách, báo, tạp chí thư viện 
19.415.000 19.415.000 

    

6649 Khác 2.766.500 2.766.500     

6701 Tiền vé máy bay, tàu, xe 452.000 452.000     

6702 Phụ cấp công tác phí 2.105.000 2.105.000     

6704 Khoán công tác phí 12.000.000 12.000.000     

6749 Chi khác 2.400.000 2.400.000     

6751 Thuê phương tiện vận chuyển 1.300.000 1.300.000     

6757 Thuê lao động trong nước 10.400.000 10.400.000     

6799 Chi phí thuê mướn khác 6.400.000 6.400.000     

6907 Nhà cửa 9.100.000 9.100.000     

6921 Đường điện, cấp thoát nước 7.483.000 7.483.000     

6954 Tài sản và thiết bị chuyên dùng 12.820.999 12.820.999     

7001 Chi mua hàng hóa, vật tư 10.595.000 10.595.000     

7004 
Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao 

động 
5.030.000 5.030.000 

    

7012 
Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên 

ngành 
79.680.000 79.680.000 

    

7049 Chi khác 12.457.950 12.457.950     

7053 
Mua, bảo trì phần mềm công nghệ 

thông tin 
18.052.000 18.052.000 

    

7756 Chi các khoản phí và lệ phí 2.453.200 2.453.200     

7757 Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện 4.158.501 4.158.501     

7799 Chi các khoản khác 32.500.000 32.500.000     

3.2 

Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên  
18.055.000 18.055.000 

    

  

Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí 

học tập 2.000.000 2.000.000     

  

Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục 

đào tạo theo chế độ  16.055.000 16.055.000     

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 trƣờng         

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          

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          

II Nguồn vốn viện trợ         

III Nguồn vay nợ nƣớc ngoài         

      

 

KẾ TOÁN THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

      

      

      

 
Võ Ái Minh 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


