
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên Biểu số 4 

Chương: 417 Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC 

ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính 

 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2021 
(Kèm theo Quyết định số 604 /QĐ-SKHCN ngày  27/  6  / 2022 của sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên) 

ĐVT: Đồng 

Số TT Nội dung 

Số liệu báo 

cáo quyết 

toán 

Số liệu quyết 

toán được 

duyệt 

Trong đó 

Quỹ 

lương 

Mua sắm, sửa 

chữa 

Trích lập 

các quỹ 

I Quyết toán thu           

II Quyết toán chi ngân sách nhà nước 979. 558 .427   974.404.427           974.404.427      

1 Chi quản lý hành chính 979. 558 .427   974.404.427           974.404.427      

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 
 

        

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 979. 558 .427   974.404.427           974.404.427      

- Công trình sửa chữa nhà làm việc 3 tầng Sở KHCN 979. 558 .427  974.404.427          974.404.427      

2 Nghiên cứu khoa học           

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ           

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng           

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên           

 
 
 



Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên Biểu số 5 

Chương: 417 Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC 

ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính 

 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2021 
(Kèm theo Quyết định số  604 /QĐ-SKHCN ngày  27  /  06  / 2022  

của sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên) 

ĐVT: Đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

Văn phòng Sở 

Số liệu báo cáo 

quyết toán 

Số liệu quyết toán 

được duyệt 

I Quyết toán thu     

II Quyết toán chi ngân sách nhà nước 979. 558 .427    974.404.427    

1 Chi quản lý hành chính 979. 558 .427    974.404.427    

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ     

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 979. 558 .427    974.404.427    

- 
Công trình sửa chữa nhà làm việc 3 tầng Sở 

KHCN 
       979. 558 .427   974.404.427    

2 Nghiên cứu khoa học     

2.1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ 
    

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng 
    

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên 

Chương: 417 

 

THUYẾT MINH SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 

(Không bao gồm số liệu chi thường xuyên và vốn đầu tư công) 

 

- Về chấp hành các quy định của Nhà nước: Sở Khoa học và Công nghệ thực 

hiện việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí trên cơ sở dự toán 

được giao. Hạch toán thu, chi theo đúng mục lục NSNN.  

- Kinh phí được giao: 990.000.000 đồng  (theo Quyết định 1338/QĐ-UBND 

ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Điện Biên)  

- Kinh phí thực nhận trong năm: 979.558.427 đồng 

- Kinh phí được quyết toán 974.404.427 đồng  (theo Văn bản số 1231/TB-STC 

ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Sở Tài chính về việc Thông báo kết quả thẩm định 

quyết toán ngân sách năm 2021 

- Chênh lệch 15.595.573 đồng. Trong đó:  

+ Đã nộp ngân sách nhà nước 5.154.000 đồng ( theo Quyết định số 13/QĐ-

STC ngày 14/01/2022) 

+ Huỷ dự toán : 10.441.573 đồng./. 
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