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CÔNG KHAI 

SỐ LIỆU VÀ THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN 

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

 

 

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 Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

Căn cứ Thông tư số 90/2018 TT – BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi bổ sung một số 

điều của Thông tư 61/2017 /TT – BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức ngân sách 

được Nhà nước hỗ trợ. 

Căn cứ tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2022 Trường THCS Cổ Bi 

thực hiện công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 

tháng đầu năm 2022, cụ thể như sau  

(Số liệu chi tiết theo biểu kèm theo) 

I/ Tổng số thu, chi từ hoạt động sự nghiệp:  

A. Thu từ hoạt động sự nghiệp. 

1. Thu học phí: Dự toán năm 2022: 447.552.000 đồng;  thực hiện 6 tháng đầu năm 

2022: 55.840.500 đồng.  

2. Thu học 2 buổi/ngày và học thêm: Dự toán năm 2022: 0 đồng; thực hiện 6 tháng 

đầu năm 2022: 287.550.500 đồng. 

 



B. Chi từ hoạt động sự nghiệp. 

1. Chi  học phí: : Dự toán năm 2022: 447.552.000 đồng;  thực hiện 6 tháng đầu năm 

2022: 55.840.500 đồng.  

2. Thu học 2 buổi/ngày và học thêm: Dự toán năm 2022: 0 đồng; thực hiện 6 tháng 

đầu năm 2022: 287.550.500 đồng. 

II. Chi NSNN 

1 Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ: 

-  Dự toán được giao trong năm 2022 : 6.985.000.000 đồng 

- Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 : 6.985.000.000 đồng; thực hiện 6 tháng 

đầu năm 2022: 3.182.999.840 đồng 

(Chi tiết theo biểu đính kèm) 

Trên đây là công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân 

sách 6 tháng đầu năm 2022 năm 2021. 

HIỆU TRƯỞNG 
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