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 Ngay.D.Qffg khai s lieu và thuyt minh tInh hInh thc hin d toán thu - chi 

Chuyê'n ngân sách nhà ntró'c 6 tháng dâu nãm 2021 

Can cr Thông tix s 61/201 7/TT-BTC ngày 15/6/2017 cüa B Tài chInh huong 
dan thrc hin cong khai ngân sách dôi vâi các dan vj d%r toán ngân sách, các t chirc 
ngân sách thrçc nhà nuó'c h trcY; 

Can cü Thông tu s 90/201 8/TT-BTC ngày 28/9/2018 cüa B Tài chInh sira di, 
bô sung mt so diêu cüa Thông tu so 61/201 7/TT-BTC ngày 15/6/2017 cüa B Tài 
chInh huong d.n v cOng khai ngãn sách dôi vi các don vj dir toán ngân sách, các t 
chirc duçc ngân sách nhà nuóc ho trçy; 

Can cr Quyt djnh s 11/QD-SKHCN ngày 25/01/202 1 cüa S& Khoa h9c và 
Cong ngh ye vic giao dir toán thu, chi ngn sách nhà nu&c nAm 2021. 

Thirc hin chi dao  cüa Si Khoa h9c và COng ngh tai  COng van s 509/SKHCN-
KHTC ngày 18/8/2017 ye vic cOng khai ngân sách theo quy dnh cüa Lut Ngân sách 
nhà nuOc näm 2015, Chi cic Tiêu chuân Do hthng Chat lugng (Chi cic) báo cáo tInE 
hinh cong khai s 1iu thrc hin dr loan thu - chi ngân sách nhà nithc 6 tháng dâu 
näm 2021 nhu sau: 

I. Cong khai so lieu thic hin dir toán ngân sách nhà nu'Oc 6 tháng dâu näm 
2021 

1. Ni dung cOng khai: 

COng khai s lieu theo Biêu s 03 - COng khai thirc hin dir toán thu — chi ngân 
sách 6 tháng dâu näm 2021 dInh kern. 

2. HInh thüc cOng khai: Niêm yt cong khai tai  tri s lam vic và trên website 
cüa Si Khoa h9c và COng ngh tii dja chi http://sokhcn.binhduong.gov.vn/cl/1/285/  
chi-cuc-tieu-chuan-do-luong-chat-luong 

3. Th?yi dirn cOng khai: Ngày 06/7/202 1. 

II. Thuyt minh tInh hInh thiyc hin dir than ngân sách nhà ntróc 6 tháng 
dâu näm 2021 

1. Tng s thu, chi, np ngân sách phi, l phi 

Tang s tin thu ie phi cp giy dang k cOng b hçip chuân, hçip quy trong 6 
tháng du nàm 2021 cüa Chi cic là 7.500.000 dOng, dat  75,0% so vâi dir toán giao va 
dat 119,05% so vâi cüng k' näm 2020. 
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2. Dir toán chi ngân sách nhà nithc 

a) Kinh phi thrc hin ch d tçr chU 

- Kinh phi duçc giao trong nãm 2021: 1.3 19.000.000 dng. 

- Kinh phi dä sü diing dn ht ngày 30/6/2021: 443.197.731 dng, dat  33,60% so 
vâi dir toán giao và dat  91% so vó'i cüng kS'  näm 2020. 

b) Kinh phi không thirc hin ch d tr chü 

- Kinh phi ducic giao trong nãm 2021 (ké Ca diêu chinhlbô sung): 2.865.000.000 
dông. 

- Kinh phi dã sir diing dn ht ngày 30/6/2021: 120.706.788 dng, dat 4,21% so 
vó'i di.r toán giao và dat  197,98% so vó'i cüng kS'  nAm 2020. 

Trên day là Báo cáo tInh hInh cong khai s lieu thxc hin d.r toán thu - chi ngân 
sách nhà rnxâc 6 tháng dâu nãm 2021 cUa Chi ciic Tiêu chuân Do kthng Chit Iuçing./. 
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Biu s 3 - Ban hành kern theo Thông tu s 90/2018/Tf-BTC ngày 28 tháng 9 näm 2018 cüa B Tài chinh 
Don vj: Chi cuc Tiêu chun Do 1u'ng Cht luqng CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Chu'ong: 417 Bc Ip - Tir do - Hanh phüc 

Bmnh Dztoiig, ngây 06 tháng 7 nãm 2021 

CONG KHAI THC HIEN DI7J'TOAN THU- CHI NGAN SACH 6 THANG DAU NAM 2021 

Can cfr Nghj djnh s 163/20161ND-CP ngày 21/12/2016 cüa Chinh phü quy djnh chi tit thi hành mt 
s' diu cüa Lust Ngan sách nhà nuâc; 

Can cir Thông ti.r s 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 cüa Bô Tài chInh sCra di, b sung mt si diu 
cüa Thông ti.r s 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 cña B Tài chInh hrOng dn v cong khai ngân sách dM 
vâi các dcin vj dir toán ngân sách, các t chüc &ryc ngân sách nhà rnrOc M trçy, 

Chi cic lieu chun Do hOng Chit hrcxng cong khai tInh hInh thi,rc hin d toán thu - chi ngân sách 6 
tháng dAu näm 2021 nhi.r sau: 

f__1 '7' .. -S. 

S 
TT Ni dung 

D toán nãm 
2021 (k cã 

diu chinh/b 
sung) 

U&c thwc 
hin 6 

thang du 
näm 2021 

i'v iinfl. 

U&cthuc 
hinLDir toán 
näm (t 1 %) 

i rwu aung 

U'&c thrc hin 
nam nay so vó'i 
cüng k' näm 

tnthc (t5 I %) 
1  2 3 4 5 6 
A  Tong so thu, chi, np ngân sách phi, 1 phi 
I  So thu phi, 1 phi 10 7,5 75 119,05 
I  LphI 10 7,5 75 119,05 

L phi cp giy clang k cong b hop chu.n, 
 cOng b6 hçip quy 10 7,5 75 119,05 

2  Phi 
II  Chi tu nguOn thu phi duçc dé Ii 
1  Chisrnghip  
a  Kinh phi nhiérn v thixông xuyén 
b  Kinh phi nhim vii không thithng xuyên 
2  Chi quán 1j hành chInh 0 
a  Kinh phi thirc hién chê do tir chO 
b  Kinh phi khOng thrc hin ch d Pr chü 

III  So phi, I phi np ngân sách nhà nurc 10 7,5 75 119,05 
I  LêphI 10 7,5 75 119,05 

L phi cp giy clang k cong b hçrp chun, 
 cong b hop quy 10 7,5 75 119,05 

2  Phi 
B  Du toán chi ngân sách nhà nu'crc 
I Nguôn ngân sách trong niróc 
1  Chi quãn I hành chInh 4.184 563,90 13,48 102,90 

1.1  KinhphfthiichjênchedotijchO 1.319 443,20 33,60 91,00 
1.2 Kinh phi khOng thiic hiên chë dO Pr chO 2.865 120,71 4,21 197,98 
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