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THÔNG BÁO
Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2021
Đơn vị được thông báo: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Mã chương: 417
Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của
Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán
năm;
Căn cứ báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021 của Chi cục Tiêu chuẩn
Đo lường Chất lượng và biên bản xét duyệt quyết toán ngày 23/3/2022;
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm
2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng như sau:
I. Phần số liệu:
1. Số liệu quyết toán:
a) Thu phí, lệ phí
- Tổng số thu trong năm: 600.000 đồng
- Số phải nộp ngân sách nhà nước: 600.000 đồng
- Số phí được khấu trừ, để lại: 0 đồng
(Số liệu chi tiết theo Biểu 1a đính kèm)
b) Quyết toán chi ngân sách:
- Số dư kinh phí năm trước chuyển sang: 38.526.953 đồng (Trong đó:
nguồn CCTL TC 341-14: 8.239.168 đồng; Nguồn Kinh phí TC 341-13:
30.287.785 đồng).
- Dự toán được giao trong năm: 2.017.868.588 đồng, trong đó:
+ Nguồn kinh phí thường xuyên tự chủ (341-13): 1.234.154.558 đồng
+ Nguồn đào tạo (085-12): 23.230.000 đồng
+ Nguồn CCTL (341-14): 18.320.000 đồng (Tự chủ: 16.800.000 đ; không
tự chủ: 1.520.000 đồng)
+ Nguồn kinh phí thường xuyên không TC (341-12): 202.220.000 đồng
+ Nguồn sự nghiệp (103-12): 539.944.030 đồng
- Kinh phí thực nhận trong năm: 1.914.384.229 đồng;
- Kinh phí quyết toán: 1.914.384.229 đồn, trong đó:
+ Nguồn kinh phí thường xuyên tự chủ (341-13): 1.255.402.787 đồng
+ Nguồn đào tạo (085-12): 23.230.000 đồng
+ Nguồn kinh phí thường xuyên không TC (341-12): 201.660.000 đồng

+ Nguồn sự nghiệp (103-12): 434.091.442 đồng
- Kinh phí giảm trong năm: 115.452.144 đồng, cụ thể:
+ Kinh phí sự nghiệp (nguồn 103-12): 105.852.588 đồng (gồm kinh phí
giữ lại phục vụ công tác PCD covid-19: 90.897.000 đồng, hủy dự toán:
14.955.588).
+ Kinh phí thường xuyên tự chủ (nguồn 341-13): 9.039.556 đồng (kinh
phí giữ lại phục vụ công tác PCD covid-19).
+ Kinh phí thường xuyên không tự chủ (nguồn 341-12): 560.000 đồng
(hủy dự toán).
- Số dư kinh phí được chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán:
26.559.168 đồng, bao gồm:
+ Kinh phí đã nhận: 0 đồng;
+ Dự toán còn dư ở Kho bạc: 26.559.168 đồng (trong đó: nguồn cải cách
tiền lương tự chủ: 25.039.168 đồng, nguồn cải cách tiền lương không tự chủ:
1.520.000 đồng).
(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu 2c1; 2c2 đính kèm)
2. Tình hình thực hiện kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, cơ quan tài
chính
- Tổng số kinh phí phải nộp NSNN: 0 đồng
- Tổng số kinh phí đã nộp NSNN: 0 đồng
- Tổng số kinh phí còn phải nộp NSNN: 0 đồng
3. Thuyết minh số liệu quyết toán:
a. Nguồn kinh phí không thường xuyên:
- Kinh phí sự nghiệp: Thực hiện chi thấp hơn so với dự toán được giao
chủ yếu tiết kiệm từ đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ; Đào tạo về năng
suất chất lượng và các hoạt động thuộc Chương trình Năng suất chất lượng; Tập
huấn về thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy suất
nguồn gốc”.
- Kinh phí đảm bảo ISO: Thực hiện chi thấp hơn so với dự toán được giao
do tiết kiệm trong chi phí kiểm tra.
b. Kinh phí quản lý nhà nước thực hiện chi đúng với dự toán được giao.
II. Nội dung đối chiếu số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh,
dịch vụ:
- Kết quả chênh lệch thu lớn hơn chi trong năm: 0 đồng ,
- Sử dụng kinh phí tiết kiệm của cơ quan hành chính: 0 đồng
- Trích lập các Quỹ: 0 đồng
- Kinh phí cải cách tiền lương: 0 đồng
(Số liệu chi tiết theoMẫu biểu 2b đính kèm)
III. Kết luận:
Đơn vị đã chấp hành tốt việc nộp báo cáo quyết toán năm 2021 đúng thời
gian quy định; số liệu báo cáo quyết toán đúng với số Kho bạc nhà nước xác

nhận; quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí tuân thủ các định mức, tiêu chuẩn,
chế độ của Nhà nước và chi theo Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
Đề nghị đơn vị tiếp tục theo dõi và quản lý các nguồn kinh phí hiện còn
tại đơn vị; Thực hiện chỉ định thầu theo đúng quy định (đối với gói mua sắm, tư
vấn trên 50 triệu và dưới 100 triệu) và lưu ý khoản chi thu nhập tăng thêm căn
cứ kết quả đánh giá phân loại của cấp có thẩm quyền phê duyệt./.
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