
Đvt: đồng

Số 

TT 
Nội dung Dự toán được giao

1 2 3

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí Không thực hiện

B Thu sự nghiệp, dịch vụ

I Số thu sự nghiệp dịch vụ 2.530.000.000

1 Học phí BTVH 430.000.000

2 Thu dạy thêm, dịch vụ trông xe, thu khác 2.100.000.000

II Số chi từ nguồn thu sự nghiệp dịch vụ 2.530.000.000

1 Học phí BTVH

1.1 Chi cho con người ( Chi lương) 172.000.000

1.2 Chi tăng cường cơ sở vật chất 129.000.000

1.3 Chi hoạt động chuyên môn 129.000.000

2 Thu dạy thêm, dịch vụ trông xe, thu khác 2.100.000.000

C Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 10.057.970.000

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 9.936.970.000

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 121.000.000

Ngày 20 tháng  01 năm 2020

Hiệu trưởng

                ( đã ký)

Phạm Hùng

         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 THPT Phương Sơn công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách nhà nước 

năm 2020 như sau:

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  Đơn vị: Trường THPT Phương Sơn

 Chương: 422

(Kèm theo Quyết định số 07b/QĐ- THPT ngày  20/01/2020 của Trường THPT Phương Sơn )


