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QTIYET DINH
V6 vi$c c6ng b6 cdng khai dq toin ngAn sdch

A

th-arg4A ndin 2020

nim 202A cin

Trubng Dai hoc Nha Trang
HIEU TRT/OT{G TRI-IC'NG DAI HQC NHA TRANG
Cdn cv Nghi dinh
quy dinh chi

ftt

tii

I OS|ZOI 6/ND-CP ngdy

2I

thang

I2 ndm 2016 cua Chinh phu

tlti hdnh;n6t s6 diiu cua Ludt Ngdn sdch nhd nadc;

Cdn cu Thong tu s6 51/2017/TT-BTC ngdy 15 thang 6 ndm 2017 ctlta Bo Tdi chinh

hadng ddn thuc hiQn cdng khai ngdn sdch d6i vdi don vi dv todn ngdn sdch, cdc to chuc
daoc ngdn sdch nhd nudc hd trq;
Cdn cu Thong

n sti 90/2018/TT-BTC

ngdy 28 thdng 9 ndm 2018 cua BQ Tdi chinh

s*a ddi, b6 sung m1t s6 diiu cila Ih6ng m s6 61/2017/TT-BTC ngdy I5/6i2017 c{,ta 86
Tdi chinh huong dtin vi c6ng khai ngdn sdch aat vAt cdc don vi du toan ngdn sdch, cdc
t6 chuc duqc ngdn scich nhd nadc hd trq;
Cdn cu Quy€t dinh sd 4986/QD-BGDDT ngdy 30 thang I2 ndm 20Ig cua Bo Gido
duc vd Ddo tqo vi viQc giao dqr todn ngdn sdch nhd nlroc ndm 2020;

Cdn ca Quydt dinh s6 IT|/QD-BGDDT ngdy 31 thang 3 ndm 2020 cila 86 Gido
duc vd Ddo tqo vi vi€c giao dry todn ngdn sdch nhd nadc ndm 2020;
Cdn cdr bi€n ban xet duyQt quyet tudn ngdn sdch ndm 2019 cita BQ Giao dqrc vd
Ddo tgo ;

'

Xet

-tli

nshi cua Truong phdng K€ hoach

- TAi ch{nh.

QIIYET D!NH:
Diiiu 1. Cdng b6 c6ng khai sd liQu dr; to6n ngAn s6ch ndm 2020 cinTrucrng Dai
hgc Nha Trang (theo c6c bi6u dinh kdm).

Diiju 2. Quy6t dlnh ndy c6 hiQu lsc k6 tu ngdy ky.
DiAu 3. Trucrng phdng K6 hopch - Tdi chinh vd cdc
thuQc Trudng thuc hiOn Quy€t drnhndy.l!*/
Noi nhQn:
- 86 Gi6o dpc vir Ddo
- Luu :VT, KHTC.

dcrn

vi

1i6n quan thu6c vir tr.uc

TRUONG
tao;

DAt Hgc
NHA TRANG

''

Ili6u :;ti 2

'' :Bail hdnlt kdm tireo T-hongtu so,90/2C13/77:-\JTC nguy 28 il,ting 9 ndnt 20.i8 cu,t BO Tdi chlnh

Eol vi: Trubng D3i hgc Nha Trang
Chuorng:

-, ,

I

O2'2

'DU roAN Trru; cHr NGAN sAcn NrrA t{Uoc NAirl z$20.

(Kim theo Quy€t dinh siin

.DHNT ngdy

lA.i

,t1.1 orvacua T'rwdng Dai l.tuc Nha Trang

)

(Dung cho dc.n vi sir dpng ngan s6ch)

Dvt: Tri€u
S6

NQi dung

TT
I

2

I

I6ne sd thu, chi, ndp nsAn sich phi.16 phi
56 thu phi,16 phi

I

Le phi

A

Du toin duqc
grao
J

Lq phi.
2

Phi

Phi

il
I

.

Chi tir oe"dn thu phi tluoc tI6 lai
Chi sunshi€p..
Kinhphi nhi0m vu thulng xuyOn
Kinh phi nhiEm ru khdng thulng xuy€n
Chi qurtn H,hdnh chfnh

a

b

2
A

b

III
1

2

Kinh phi thuc hiQn cfrti d0 tq chu
Kinh phi kh6ng thqc hiQn cn€ eO t.u chu
56 phi,l€ phi nOp ngin s{ch nh}r nufc
LQ

phi

Le

phi..

Phi

Phi

B

I
I
1.1

1.2

)
2.r

2.2
2.3
J
at

J.

t

toin chi ngin sich nhi nufc
Neu6n nsAn sich trons nufc
Chi quin lf hirnh chinh
Du

Kinh phi thuc hiOn ch6 d0 t.u chu
ftnh phi kh6ng thuc hi6n ch€ d0 tu chu
Chi su nehiGp khoa hoc vi c6ne nsh6
Gnh phi thgc hiQn nhi€m vp khoa hoc c6ng ngh6
-Nhi€m vu khoa hoc c6ng ngh€ cdp qu6c sia

25,39_8i
25.398.5

2.007.5

2.007.:

-NhiQm vu khoa hoc cong ngh€ cap Ba
-Nhi€m vu khoa hoc c6ns nsh€ cAp co sd
Kinh phi nhiem vu thucrng xuydn theo chric ndng
Gnh phi nhiem vu kh6ng thuong xuy6n

2.007,:

Chi su nehi0p gi6o duc, dlro tao vi day neh6
Kinh phi nhi€m ru thuons xuydn

23.391
2r.52C

J.Z

Kinh phi nhiQm vU khdng thudrng xuydn
46 tuq chi phi hac tqp

1.871

i8r

Kinh ph{ ciip bil, midn gidm hoc

4
4.1

4.2
5
5.1

5.2
6
6.1

6.2
7

7.r
7.2
8
8.1

8.2
9
9.1

9.2
10

l0.l
10.2

II

phi
Lhi sr; nghiQp y t6, ddn s6 vir sia dinh
Kinh phi nhiQm vU thucrng xuydn
Kinh phf nhi€m ru klr6ng thuong xuydn
Chi bio.lim xfl h6i

Kinh phi nhiQm vu thucrng xuy0n
finh phi nhiem v.u khdng thuong xuy6n
Chi hoat ttQng kinh tO
Kinh phi nhiQm vU thudng xuy0n
Kinh phi nhipm v.u kh6ng thucrng xuydn

Chi sF nghiQp bno vQ mdi trulns
Kinh phi nhiem vU thuong xuy6n
Kinh phf nhiQm vp kh6ng thuong xuy6n
Chi sq nghi0p vin hria thdng tin
Kinh phi nhiem v.u thudng xuy6n
Kinh phi nhiQm vU kh6ng thudng xuy€n
QlLsfr nghiQp phit thanh, truvdn hinh, th6ne tdn
Kinh phi nhiQm vg thuong xuy6n
Gnh phi nhiQm vu khdng thudrng xuy6n
Chi sq nghiQp th6 duc th6 thao
Kinh phi nhiem ru thudrng xuydn
lnh phi nhipm vu kh6ng thudmg xuy6n

2.1

\gudn v5n vi0n trg
Chi quin V hirnh chinh
DU6nA
DUanB
Qliq,I nghiQp khoa hsc vi c6ns nghQ
D.u an A

2.2

)UanB

I
1.1

t.2
2

3

Chi sq nehiQp gi6o dgc, rlho t4o vdr dav nehd

3.1

)y:in A

J.Z

DgdnB

4

Chi sU nghi€p y t6, dAn s6 vh gia rlinh

4.1

Dy6nA

4.2

DUanB

5.1

Chi bio.Iim
DUanA

2.2

)UanB

f,

6
6.1

6.2

1.28'

xi

h6i

Chi hogt tlQng kinh tG

)UanA
)yanB

a

7

Chi su nehi0p bio vG m6i

7.r

Du6nA

7.2

Du rln B

8

Chi su nehiGp

8.1

Du6nA

8.2

Du rln B

9
9.1

9.2
10

l0.l

vln

h6a th6ne tin

Chi su nehiGp phrit thanh. truvdn hinh. th6ne t6n

DuanA
DuanB
Chi su nehiOp th6 duc th6 thao
Du rin A

1.1

DuanB
\gudn vay n0 nuri,c neoii
Chi quin lf hirnh chinh
DuanA

1.2

)uanB

t0.2

III
1

)
2.1

2.2

Chi su nehiGp khoa hoc

3.1

3.2

)uanB

4
4.1

4.2
f,
5.1

2.2
6
6.1

6.2
7

7.t
7.2
8
8.1

8.2
9

vi

cdne neh6

)u6nA
)u6nB
hi su nshiOp ei6o duc.
)u anA

3

truine

hi su nshiOo v t6. din
Du6nA
DudnB
hi bio dim xfl hdi
DuanA
DuanB
Chi hoat tl6ne kinh t6

ddro tao

s6

A
DuanB
Du rin

Chi su nshiGo bio vG m6i trudns

DuanA
DuanB
Chi su nshiOn

vin h6a th6ns tin

DuanA
DuanB
Chi su nehiOp phrit thanh, truv6n hinh, thdng tAn

)uanA

9.2

Du6nB

10

Chi su nehiOn th6 duc th6 thao

t0.2

dav nehd

vir eia tlinh

9.1

10.1

vi

DuanA
DuanB

Bieu s6 3
Ban hdnh k\m rheo Thdng tu s6 70/2018/TT-BTC ngdy 28 thdng 9 ndm 2018 cita BO Tdi ch{nh
Do,n

vi: Trulng Dgi hgc Nha Trang

Chucrng:022

cgNG HOA xA Ugr CHU NGHIA VrET NAM
DQc lfp - Tr; do - HSnh pn,n.
Khdnh Hda, ngdy

t.i. thd

. ndm2ALo

c0Nc KHAI

'' . " '

".:

THU. c HIEN DIJ roAN THU- cHr NGAN sAcn 6 THANG DAu NAM 2020.
-_(Dungeho d,€rn vf du torin c6p tr6n vir don vi du toan sildung ngdn s6ch nhA nudc)

Nghi clinh s6 TZDOL6AID-CP ngity 2I thang 12 ndm20t6 ciachinh phri quy dinh chi
titit thi hanh m6t sO eiAu ctra LuAt NgAn s6ch nhd nu6c;
Cdn

cr?

ta sd 9012018/TT-BTC ngdy 28 thring 9 nlm 2018 cua BO Tai chinh sira d6i, b6
sung mQt sii Aiau cira Th6ng tu s6 6I12017ITT-BTC ngiry 151612017 ctnBo Tei chinh huong ddn v6
c6ng khai ng6n sdch AOi voi cilc dcvn vi dU torln ngdn s6ch, c6c t6 chftc duoc ngAn srlch nhd nu6c hd
Cdn cri Th6ng

tro.
Trucrng Dai hqc Nha Trang c6ng khai tinh hinh thlrc hiQn du to6n thu-chi ng6n s6ch 6 thang

diu

nim2020 nhu sau:
DV tfnh: Tri€u
II6c
thu. c

thu. c
hiQn quf
(6 thfng,

LIOc tnr;c

hiQn/

nim) nay

quf/6
th6ng/nim

Dg-

Ilttc
sii
TT

NQi dung

I

A

I
I

2

T6og s6 thu, chi, nQp ngin s6ch phi,l0 phi
56 thu phi,l0 phi
!Q phi
L€ phf ..

2

Phi

II

Phi.
Chi tir ngudn thu phi rluqc d6 hi
Chi sqt nghiQp.....

I
a

b

2
a

b

III
I

Kinh phi nhigm vu thudrng xuy6n
Kinh phi nhiQm vu khdng thudne xuydn
Chi"qudn lj,hdnh chfnh
Kinh phi thlrc hiQn ch6 d0 tu chri
Kinh phi kh6ng thgc hiQn cn6 eq tu chri
Sii phi,l€ phi nOp ngAn sich nhir nu0c
LQ

phi

LQ

phi.

Dg toin
niim

J

hiQn

4

so vrfi

toin

nnm (tf
rQ%)

ctng ki
nIm
trudc (ti
rc%)

5

6

Biểu số 4
Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính
Đơn vị: Trường Đại học Nha Trang
Chương: 022
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 1443/QĐ-ĐHNT ngày 26/11/2020 của Trường Đại học Nha Trang)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị
dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐVT: Đồng
Số
TT

Nội dung

1

2

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I

Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí
Lệ phí…
Lệ phí…
2 Phí
Phí …
Phí …
II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại
1

Chi sự nghiệp………………….

a

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
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
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước
1

Lệ phí
Lệ phí…
Lệ phí…

2

Phí
Phí …
Phí …

Tổng số liệu báo cáo Tổng số liệu quyết
quyết toán
toán được duyệt
3

4

Số
TT

Nội dung

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước
I

Nguồn ngân sách trong nước

Tổng số liệu báo cáo Tổng số liệu quyết
quyết toán
toán được duyệt
26.509.635.494

26.509.635.494

26.509.635.494

26.509.635.494

1.865.287.494

1.865.287.494

1.865.287.494

1.865.287.494

1.865.287.494

1.865.287.494

24.644.348.000

24.644.348.000

22.500.000.000

22.500.000.000

2.144.348.000

2.144.348.000

9.000.000

9.000.000

1.568.248.000

1.568.248.000

567.100.000

567.100.000

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 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
- 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 và dạy nghề
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
- Đề án 911
- Kinh phí Miễn giảm học phí
- Kinh phí Hỗ trợ chi phí học tập
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
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

Số
TT

Nội dung

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
II Nguồn vốn viện trợ
1 Chi quản lý hành chính
1.1 Dự án A
1.2 Dự án B
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
2.1 Dự án A
2.2 Dự án B
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
3.1 Dự án A
3.2 Dự án B
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
4.1 Dự án A
4.2 Dự án B
5 Chi bảo đảm xã hội
5.1 Dự án A
2.2 Dự án B
6 Chi hoạt động kinh tế
6.1 Dự án A
6.2 Dự án B

Tổng số liệu báo cáo Tổng số liệu quyết
quyết toán
toán được duyệt

Số
TT

Nội dung

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
7.1 Dự án A
7.2 Dự án B
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
8.1 Dự án A
8.2 Dự án B
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
9.1 Dự án A
9.2 Dự án B
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao
10.1 Dự án A
10.2 Dự án B
III Nguồn vay nợ nước ngoài
1 Chi quản lý hành chính
1.1 Dự án A
1.2 Dự án B
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
2.1 Dự án A
2.2 Dự án B
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
3.1 Dự án A
3.2 Dự án B
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
4.1 Dự án A
4.2 Dự án B
5 Chi bảo đảm xã hội
5.1 Dự án A
2.2 Dự án B
6 Chi hoạt động kinh tế

Tổng số liệu báo cáo Tổng số liệu quyết
quyết toán
toán được duyệt

Số
TT

Nội dung

6.1 Dự án A
6.2 Dự án B
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
7.1 Dự án A
7.2 Dự án B
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
8.1 Dự án A
8.2 Dự án B
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
9.1 Dự án A
9.2 Dự án B
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao
10.1 Dự án A
10.2 Dự án B

Tổng số liệu báo cáo Tổng số liệu quyết
quyết toán
toán được duyệt

tofn chi nef;n s{ch rrhii nu6'c
n ngin sdch trong nufc
Chi quin lf hinr, chinh
Kinh phi thlrc hiQn cne A9 tu chri
Kinh phi kh6ng thsc hiQn ctrtl A9 tg chu
Kinh phi thgc hi6n nhiQm ru khoa hgc c6ng

- Nhi€m vu khoa hoc
- Nhi€m vu khoa hoc c6ng nsh€ cdp co sd

Kinh phi nhiQm 4r thubng xuy6n theo chric
Kinh phi nhi€m r,u khdns thudns xuvOn
Chisq nghiQp gi6o dgc, diro t4o vir d4y
nshG

20.816,3
20.8 r 6,3

H6 trq chi phf hoc
Kinh phi ctip bil, midn siam hoc

Chi

sr5 nghiQp

v t6, din sii vh eia dinh

Kinh phi nhi6m vu thulns xu

Chi bio tlim

xi

h6i

Kinh phi nhiOm v.u thucrne xuy6n

Chi hoat cl6ne kinh

tG

Kinh phi nhi0m vg thucrng xuydn

Kinh phi nhi€m I'u kh6
Chi su nehiOp bio

vO

mdi t

Kinh phi nhiQm vp thucrn

Kinh phi nhiOm r,u kh6

Chi su nehiGn vln h6a th6ns tin
Kinh phi nhi€m lu t
Kinh phi nhiem ru khdne thucrne x
Chi sg nghiQp ph{t thanh, tluy6n hinh,
th6ns tin

9.1

,9.2

Kinh phi nhi6m vu thucms xu.y€n
Kinh phf nhi
)

Chi

s

lbugtrg
0p th6 drrc th6

*'Ery

thao

:

lbqeg,-ryr%
xuv€n

Chi quin

lf hinh chinh

Chi sF nghiQp khoa hoc

vi c6ne n

Chisq nghiQp gi6o du_c, diro tgo vir d4y

Chi sq nghiQp v t5, din sii vi eia .tinh

Chi

bio.lim xii h6i

Chi sF nghi0p bio v0 m6i trudm

Chi sF nghiOp vdn hria th6ne tin

Chi sg nghiQp phit thanh, truydn hinh,
thdns tin

Chi srr nghiQp th6 duc th6 thao

I

Chi quin

lf

hirnh chinh.

i€p khoa hoc

vi

c6n

Chi sq nghiOp girio dgc, tliro t3o vir d?y

t6, dan s6 vi eia .Iinh

Chi bio .Iim

xi

h6i

Chi hoat d6nekinh ta

Chi sU nehi0p bio v6 mdi

Chi

srr nghi6p

truln

vin h6a thdns tin

Chi sg nghiQp phit thanh, truydn hinh,
th6ne tAn

th6 duc th6 thao

l',rgdy4 thang

ll

ndm 202o

