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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh
tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2021
của trường THPT Mỏ Trạng
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT MỎ TRẠNG
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
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 Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ vào thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Bộ tài
chính hướng dẫn thực hiện Công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ
chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ vào thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm
2017 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán
ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày
28 tháng 12 năm 2017 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế công khai đối với cơ sở giáo
dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ quyết định số 46/QĐ-SGD&ĐT ngày 12/01/2021 của Sở giáo dục và Đào
tạo về việc giao chỉ tiêu dự toán thu - chi NSNN năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân
sách nhà nước quý III năm 2021 của trường THPT Mỏ Trạng như sau:
I. Về công khai số liệu thực hiện dự toán NSNN quý III năm 2021 (Theo biểu
mẫu đính kèm)
II. Về công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN quý III năm
2021, cụ thể như sau:
Về thu NSNN: Thực hiện thu NSNN năm 2021 là: 7.761.000.000 đồng.
Trong đó:
- Chi cho con người: 4.779.000.000 đồng.
- Chi cho hoạt động: 900.000.000 đồng.
- Chi tiền ăn, ở cho HS vùng ĐBKK : 872.000.000 đồng.
- Chi sửa chữa thường xuyên CSVC trường học: 1.100.000.000 đồng.
Về chi NSNN: Thực hiện chi từ NSNN quý II năm 2021 là 1.291.726.000 đồng đạt
22.36% so với dự toán Sở giao về chi thường xuyên, tăng 0,158% so với cùng kỳ. Nguồn
không thường xuyên đã thực hiện chi sửa chữa cơ sở vật chất là 463.361.000 đồng đạt
23,4% so với dự toán Sở giao về nguồn chi không thường xuyên. Số chi từ nguồn học phí

là 287.590.100 đồng. Số chi từ nguồn tăng cường cơ sở vật chất là 42.225.000 đồng. Số
chi từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp là 126.717.900 đồng.
( Chi tiết theo biểu số 03).
Trong quý III năm 2021, THPT Mỏ Trạng đã chủ động trong công tác tham mưu
điều hành ngân sách, phục vụ tốt cho công tác chuyên môn dạy và học, đảm bảo chế độ
cho cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường đúng đủ, kịp thời và các khoản chi thiết
yếu khác theo dự toán được giao.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Ban giám hiệu, công đoàn, các tổ chuyên môn, cán bộ, công chức, viên chức
Trường THPT Mỏ Trạng, các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT
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