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THÔNG BÁO 

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách  

9 tháng đầu năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ 

 

 

 

 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13; 

 Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

 Căn cứ Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 

21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân 

sách nhà nước; 

 Căn cứ 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 số 61/2017/TT-BTC ngày 

15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị 

dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; 

 Sở Khoa học và Công nghệ thông báo công khai thuyết minh tình hình thực 

hiện dự toán thu – chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2022 của Sở Khoa học và Công 

nghệ, cụ thể như sau: 

 1. Thu ngân sách. 

 Tổng số thu phí, lệ phí 9 tháng đầu năm 2022: 78,6 triệu đồng, đạt 167,2% so 

với dự toán, trong đó: 

 - Thu lệ phí cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ: 2,6 triệu đồng, đạt 

37,1% so với dự toán. 

 - Thu phí thẩm định để cấp phép sử dụng thiết bị phóng xạ: 76 triệu đồng, 

đạt 190,0% so với dự toán. 

 2. Chi ngân sách. 

 Tổng chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2022: 21.190,2 triệu đồng, đạt 53,4% so 

với dự toán, trong đó: 



 - Chi quản lý hành chính: 9.621,7 triệu đồng, đạt 71,1% so với dự toán năm 

2020. 

 - Chi Sự nghiệp khoa học và công nghệ: 9.527,4 triệu đồng, đạt 41,3% so với 

dự toán. 

 - Chi Sự nghiệp kinh tế khác: 2.041,2 triệu đồng, đạt 85,5% so với dự toán. 

 3. Đánh giá chung. 

 Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm 2022 Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ 

động trong công tác tham mưu điều hành ngân sách phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển 

kinh tế xã hội, phục vụ hoạt động của ngành, các phòng, các đơn vị trực thuộc, đáp 

ứng đầy đủ các khoản chi thường xuyên đảm bảo hoạt động cho đơn vị như chi 

lương, phụ cấp và các khoản đóng góp và các khoản chi khác theo dự toán được 

giao. … 

 Trên đây là thông báo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 

ngân sách 9 tháng đầu năm 2022 (chi tiết như Biểu kèm theo).  

 

Nơi nhận: 

- Sở Tài chính (tổng hợp); 

- Văn phòng Sở; 

- Phòng QLCN&ĐMST (đăng Website Sở); 

- Chi cục TĐC; TTUD; 

- Lưu :VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 

 


		2022-10-17T11:05:42+0700


		2022-10-17T11:19:55+0700


		2022-10-17T11:19:55+0700


		2022-10-17T11:19:55+0700




