
Văn phòng Sở

Trung tâm 

Xúc tiến 

Thương mại

Trung tâm 

Khuyến công và 

TVPTCN

1 2 3 4 5=4-3 6 7 8

A

Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ 

phí

I  Số thu phí, lệ phí 661.837.000 661.837.000 0 661.837.000 0 0

1 Lệ phí 0 0 0 0

1

Lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại 

diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước 

ngoài, thương nhân nước ngoài 0 0 0

2 Phí 661.837.000 661.837.000 0 661.837.000

Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ 

công nghiệp 68.000.000 68.000.000 0 68.000.000

Phí thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm và

thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm 23.250.000 23.250.000 0 23.250.000

Phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực 

phẩm 1.860.000 1.860.000 0 1.860.000

Phí thẩm định KD hàng hóa, dịch vụ hạn chế

kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có

điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại 89.400.000 89.400.000 0 89.400.000

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực 14.960.000 14.960.000 0 14.960.000

Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực 

thuộc 
Tổng số liệu báo 

cáo

 quyết toán

Tổng số liệu quyết 

toán

 được duyệt

Chênh 

lệch

Số 

TT
Nội dung

 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-SCT ngày          24 / 12 /2021 của Sở Công Thương)

          ĐV tính: đồng
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Phí thẩm định dự án đầu tư xây dưng, phí thẩm

định thiết kế cơ sở; phí thẩm định thiết kế kỹ

thuật, phí thẩm định dự toán (các công trình

điện) 464.367.000 464.367.000 0 464.367.000

II

Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để 

lại 417.889.380 417.889.380 0 417.889.380

1 Chi quản lý hành chính 417.889.380 417.889.380 0 417.889.380

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 417.889.380 417.889.380 0 417.889.380

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0 0 0 0

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 105.354.700 105.354.700 0 105.354.700 0 0

1 Lệ phí 0 0 0 0

1

Lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại 

diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước 

ngoài, thương nhân nước ngoài 0 0 0

2 Phí 105.354.700 105.354.700 0 105.354.700

Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ 

công nghiệp 6.800.000 6.800.000 0 6.800.000

Phí thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm và

thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm 5.550.000 5.550.000 0 5.550.000

Phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực 

phẩm 372.000 372.000 0 372.000

Phí thẩm định KD hàng hóa, dịch vụ hạn chế

kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có

điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại 44.700.000 44.700.000 0 44.700.000

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực 1.496.000 1.496.000 0 1.496.000
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Phí thẩm định dự án đầu tư xây dưng, phí thẩm

định thiết kế cơ sở; phí thẩm định thiết kế kỹ

thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng 46.436.700 46.436.700 0 46.436.700

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 13.405.788.400 13.405.788.400 0 8.246.824.400 1.563.464.000 3.595.500.000

I Nguồn ngân sách trong nước 13.405.788.400 13.405.788.400 0 8.246.824.400 1.563.464.000 3.595.500.000

1 Chi quản lý hành chính 6.930.126.800 6.930.126.800 0 6.930.126.800

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 5.596.000.000 5.596.000.000 0 5.596.000.000

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 1.334.126.800 1.334.126.800 0 1.334.126.800

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 172.357.000 172.357.000 0 172.357.000

2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 0 0

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 172.357.000 172.357.000 0 172.357.000

3 Chi hoạt động kinh tế 5.812.344.600 5.812.344.600 0 653.380.600 1.563.464.000 3.595.500.000

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1.538.500.000 1.538.500.000 0 0 688.000.000 850.500.000

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 4.273.844.600 4.273.844.600 0 653.380.600 875.464.000 2.745.000.000

4 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 378.460.000 378.460.000 0 378.460.000

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 0

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 378.460.000 378.460.000 0 378.460.000

5 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  112.500.000 112.500.000 0 112.500.000

5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 0

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 112.500.000 112.500.000 0 112.500.000
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