
Trường ĐHSP Thể dục Thể thao TP.HCM Biểu số 02
Thuộc chương : 022 (Ban hành kèm theo thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài Chính)

Mã QHNS: 1055594

STT NỘI DUNG   DỰ TOÁN ĐƯỢC GIAO  THỰC HIỆN  

A TỔNG SỐ THU, CHI, NỘP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ 160,124,299,791                                                       
1 Số thu phí, lệ phí 196,170,000                                                              

1.1 Lệ phí 196,170,000                                                              
Lệ phí A Lệ phí tuyển sinh chính quy 124,920,000                                                              
Lệ phí B Lệ phí không chính quy 71,250,000                                                                

1.2 Phí                                                                            -   
Phí A Học phí không chính quy                                                                            -   
Phí B Học phí không chính quy                                                                            -   

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 10,763,568,003                                                         
2.1 Chi sự nghiệp                                                                            -   
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 10,763,568,003                                                         
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                                                                            -   

2.2 Chi quản lý hành chính                                                                            -   
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                                                                            -   
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ                                                                            -   
3 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước                                                                            -   

3.1 Lệ phí                                                                            -   
Lệ phí A                                                                            -   
Lệ phí B                                                                            -   

3.2 Phí                                                                            -   
Phí A                                                                            -   
Phí B                                                                            -   

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 149,164,561,788                                                       
1 Chi quản lý hành chính                                                                            -   

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                                                                            -   
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ                                                                            -   
2 Nghiên cứu khoa học 406,000,000                                                              

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 406,000,000                                                             
 Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia                                                                            -   
 Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 42,000,000                                                                

Năm 2017 mang sang 2018 364,000,000                                                              
 Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở                                                                            -   

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng                                                                            -   
2.3  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                                                                             -   
3  Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 21,714,000,000                                                         
3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  21,714,000,000                                                         
3.2  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                                                                             -   
4  Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình                                                                            -   

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                                                                             -   

 (Kèm theo Quyết định số 2255/QĐ-BGDĐT ngày 19/06/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 
 (Kèm theo Quyết định số 309/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 (Kèm theo Thông báo 236/BGDĐT-KHTC Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2018 ngày 19/01/2018  của Bộ GD&ĐT)
 (Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách) 



STT NỘI DUNG   DỰ TOÁN ĐƯỢC GIAO  THỰC HIỆN  

4.2  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                                                                             -   
5  Chi bảo đảm xã hội                                                                            -   

5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                                                                             -   
5.2  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                                                                             -   
6  Chi hoạt động kinh tế                                                                            -   

6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                                                                             -   
6.2  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                                                                             -   
7  Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường                                                                            -   

7.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                                                                             -   
7.2  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                                                                             -   
8  Chi sự nghiệp văn hóa thông tin                                                                            -   

8.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                                                                             -   
8.2  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                                                                             -   
9  Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn                                                                            -   

9.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                                                                             -   
9.2  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                                                                             -   
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao                                                                            -   

10.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                                                                             -   
10.2  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                                                                             -   
11 Chi chương trình mục tiêu (VỐN KHÁC) 127,044,561,788                                                       

Dự án Đầu tư xây dựng mới Trường ĐHSP Thể dục thể thao Tp.HCM 50,000,000,000                                                         
Năm 2017 mang sang 2018 75,746,904,791                                                         
định 1,297,656,997                                                           


