
IAM DOC 

UBND TINH QUANG NAM CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 

SY TAI CHiNH Dc 1p - Ti do - Hnh phñc 

S: , /QD-STC Tam 19), ngày o tháng ' näm 2020 

QUYET D!NH 
A A A A A A A Ye vice cong bo cong khai quyet toan ngan sach nam 2019 

cüa So'  Tài  chInh Quãng Nam 

UY BAN NHAN DAN T!NH QUANG NAM 

Can cü Nghj djnh s 163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 cüa ChInh phü 
ye quy djnh chi tiêt thi hãnh mt so diêu cUa Lu.t Ngân sách Nhà nrnc; 

Can cü Thông tix so 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 cUa B Tài chInh 
ye vic hung dan thirc hin cong khai ngân sách dôi vâi dcm vj dçr toán ngân 
sách, các to chirc &rçic ngân sách nhà nuóc ho trçl; 

Can cir Thông ttx s 90/20181TT-BTC ngày 28/9/2018 cüa B Tâi chInh 
ye vic sra dOi, bô sung mt so diêu cüa Thông tu sO 61/2017/TT-BTC ngày 
15/6/2017 cüa B Tài chInh ye vic huàng dan thrc hin cOng khai ngân sách 
dôi vri don vj dr toán ngan sách, các tO chirc dtxcyc ngân sách nba nuâc ho trçi; 

Can c1r Quyêt djnh s 3678/QD-UBND ngày 07/12/2018 cüa UBND tinh 
Quâng Nam ye vic giao chi tiêu kê hoch phát triên kinh tê - xä hi và dir toán 
ngân sách nhà nuâc nàm 2019; 

Xét d nghj cüa Chánh Van phOng Sâ Tài chInh, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Cong b cong khai s lieu quyt toán ngãn sách näm 2019 cüa Sâ 
Tài chInh tinh Quãng Nam (Theo các biêu dInh kern,). 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc k tr ngày k. 
A - , A .2, A 

IEheu 3. Chanh Van phong va cac Phong, Ban lien quan to chixc thrc hiçn 
Quyêt djnh này./. 

Noi nh(in: 
-BGD; 
- Các phông; 
- Luu: VT, VP. 

Phan Van ChIn 



so 

Dyn vi:  SO TAI CII!N&T1IH QUANG NAM BiAu s 4 

'T TOAN THU - CHI NGUON NSNN 
Nãm 2019 

QD- STC ngày (//2O2O cãa Sà Ta! chInh Quáng Nam) 

S TT Ni dung 
S Iiu báo cáo 

quyet toán 
S6 Iiu quyttoán 

du'qc duyet 

0 

Chênh Ich 

A Quyet toan thu 0 o - 

I Tng s thu 6.807 6.807 - 
1 S thu phi, 1 phi 

a LphI 

b PhI 

2 Thu h.dng SX, cung ung djch vi 185 185 - 
Thu tir I-ID phát hành biên lai n chi 185 185 

3 Thu khác 6.622 6.622 - 
a Thu phi TTQT VDT 6.066 6.066 
b Thu khoán chi phi xfr 1' HTT 271 271 
c Thu khác 285 285 
II Chi tir ngun thu dtrçc d 1i 6.807 6.807 - 
1 Chi tu ngun thu phi dLrçrc d Ii 0 0 - 

1.1 Chi siy nghip 

a Kinh phi nhim vi,i thi.r?ng xuyên 

b KP nhim vi không thi.r&ng xuyên 
1.2 Chi quãn I hành chInh 
a Kinh phi th%rc hin ch d tir chü 
b KP khong thirc hin ch d tr chCi 
2 Ho3t dng SX, cung ung djch vii 162 162 - 
3 Hot dng siy nghip khác 6.645 6.645 - 
a  Chi hoat dng TTQT VDT 6.066 6.066 - 
b  Chihoatdngphiicvi,ixr1HTT 271 271 - 
c Chi hoat dng khác 308 308,00 - 

III S thu np NSNN 
1  So phi, Ic phi nçp NSNN 
2  Hot dng SX, cung irng djch vy 
3  Hot dng si nghip khác 
B  Quyt toán chi ngân sách nhà nirc 12.827 12.827 - 
I  Ngun ngân sách trong ninrc 
1 Chi quãn 1 hành chInh 12.562 12.562 - 

1.1 Kinh phi thc hin ch dO tij chü 9.406 9.406 
1.2  KPkhôngthrchinchdtchü 3.156 3.156 - 
2  Chi sy' nghip khoa hçc và CN 

2 1 
 ngh 
Kinh phi thc hin nhim vz khoa h9c cong 

2.2  KP nhim vii TX theo chIrc nãng 

2.3  KP nhim vii không th.rmg xuyOn 

3  Chi sy' nghip giáo dyc, dào tao 0 0 
3.1 Kinh phi nhim vi,i thix&ng xuyên 

3.2  KP nhim vi không thtthng xuyên 0 
4  Chi SN y t dan s và gia dlnh 



So TT Noi dung 
S Iiu báo cáo 

quyet toán 
S6 Iiu quyt toán 

thrqc duyct 
Chenh Içch 

4.1 Kinh phi nhim vi thtrmg xuyên 

4.2 KP nhim vv không thumg xuyên 

5 Chi bão dam xã hi 0 0 

5.1 Kinh phi nhim vij thtr?mg xuyén 

5.2 KP nhiém vi không thing xuyên 0 

6 Chi hot dng kinh t 
6.1 Kinh phi nhim vt thtr&ng xuyên 

6.2 KP nhim vi không thtr&ng xuyên 

7 Chi siy nghip bão v môi trtnrng 
7.1 Kinh phi nhim vt thix?ng xuyôn 

7.2 KP nhim vii không thuing xuyén 

8 Chi s nghip van hóa thông tin 265 265 

8.1 Kinh phi nhim viii thixng xuyén 

8.2 KP nhim viii không thu&ig xuyen 265 265 

9 Chi SN ph.thanh, tr.hlnh, thông tn 
9.1 Kinh phi nhim vi thi.räng xuyên 

9.2 KP nhim vii không thi.róng xuyên 

10 Chi s nghip th dyc th thao 
10.1 Kinh phi nhim vii thixng xuyên 

10.2 KP nhim vii khong thuing xuyên 

11 Chi Chiro'ng trinh myc tiêu 

I Chi Chucxng trinh miic tiêu quc gia 

2 Chi Chung trInh mic tiéu 
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