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A Dự toán thu chi phí, Lệ phí, thu sự nghiệp, thu chi SXKD

I Thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1 Số thu phí, lệ phí 120.979

1,1 Thu phí, lệ phí 102.359

Thu häc phÝ sinh viªn ®¹i häc 85.023            

Thu häc phÝ ®µo t¹o Sau ®¹i häc 14.283            

Thu lÖ phÝ tuyÓn sinh §H, Sau §H 800                 

Học phí trung cấp

Học phí cao đẳng              1.225 

KP cấp bù học phí hệ Trung cấp              1.028 

1,2 Thu sự nghiệp 18.620

Häc phÝ hÖ võa lµm võa häc, liªn th«ng, v¨n b»ng 2 5.000              

Kinh phÝ §T sau §H

Kinh phÝ ®µo t¹o cao häc Ph¸p 320                 

§T Ch¬ng tr×nh tiªn tiÕn, Ktróc CQ, 10.500            

Ký tóc x¸ sinh viªn 1.900              

Thu kh¸c (thu qu¶n lý c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, NCKH) 400                 

Đào tạo đại học (30%) 500                 

2 Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại (Chi tiết theo từng lĩnh vực chi)
120.979           

Chi thanh to¸n c¸ nh©n 66.780            

Môc TiÒn l¬ng 850                 

Môc tiÒn c«ng

Môc Phô cÊp l¬ng 20.710            

Môc Häc bæng 6.700              

Môc Khen thëng 6.505              

Môc Phóc lîi tËp thÓ 665                 

Môc C¸c kho¶n ®ãng gãp 450                 

Môc c¸c kho¶n thanh to¸n c¸ nh©n 30.900            

Dự toán năm 

2018 (năm kế 

hoạch)

C«ng khai dù  to¸n - thu chi n¨m 2018

( Theo Thông tư 61/2017/TT-BTC)

STT

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc LËp - Tù do - H¹nh Phóc

Th«ng b¸o

CHỈ TIÊU



A Dự toán thu chi phí, Lệ phí, thu sự nghiệp, thu chi SXKD

I Thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

Chi vÒ hµng ho¸ dÞch vô 15.889            

Môc DÞch vô c«ng céng 600                 

Môc V¨n phßng phÈm 1.223              

Môc Th«ng tin liªn l¹c 650                 

Môc Héi nghÞ 1.130              

Môc C«ng t¸c phÝ 764                 

Môc Chi phÝ thuª mín 10.652            

Môc Chi ®oµn ra 583                 

Môc Chi ®oµn vµo 286                 

Chi ho¹t ®éng nghiÖp vô 28.816            

Chi nghiÖp vô chuyªn m«n 14.382            

Chi kh¸c 14.434            

Chi mua s¾m , SCTX TSC§ 6.795              

Chi söa ch÷a thêng xuyªn 2.520              

Mua s¾m TSC§ 4.275              

Chi lÖ phÝ tuyÓn sinh 800                 

Chi ho¹t ®éng ký tóc x¸ 1.900              

3 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước (0)                    

II Thu, chi hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

1 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 96.453            

1,1 C¸c ho¹t ®éng dÞch vô trùc thuéc trêng 6.877              

a Thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 3.510              

b Thu liªn kÕt ®µo t¹o 1.240              

c Ho¹t ®éng dÞch vô kh¸c (tr«ng gi÷ xe, nhµ ¨n…) 2.127              

1,2
Thu ho¹t ®éng SX, cung øng dÞch vô c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc trêng

89.576            

2 Chi ho¹t ®éng SX, cung øng dÞch vô 93.262            

3 Chênh lệch thu, chi hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 3.191              

4 Nộp thuế 395                 

5 Trích các quỹ 2.796              

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 146.062           

I Chi đầu tư phát triển 36.900            

1 Chi đầu tư các dự án, chương trình theo các lĩnh vực

2 Chi đầu tư phát triển khác 36.900            

- Xây dựng Nhà đa năng

- Xây dựng nhà luyện tập thể thao 28.900            

- Dự án đầu tư xây dựng Nhà đa năng 15 tầng 5.000              

- Đầu  tư thiết bị nhà đa năng 3.000              

II Chi dự trữ quốc gia



A Dự toán thu chi phí, Lệ phí, thu sự nghiệp, thu chi SXKD

I Thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

III Chi thường xuyên 109.162           

1 Kinh phí tự chủ 67.438            

Chi thanh to¸n c¸ nh©n 60.833

Môc TiÒn l¬ng 37.475

Môc tiÒn c«ng 555

Môc Phô cÊp l¬ng 11.149

Môc TiÒn thëng 10

Môc Phóc lîi tËp thÓ 10

Môc C¸c kho¶n ®ãng gãp 9.849

Môc c¸c kho¶n thanh to¸n c¸ nh©n 1.785

Chi vÒ hµng ho¸ dÞch vô 2.964

Môc DÞch vô c«ng céng 2.314

Môc V¨n phßng phÈm 50

Môc Th«ng tin liªn l¹c 550

Héi nghÞ 30

 C«ng t¸c phÝ 20

Chi ho¹t ®éng nghiÖp vô 2.141

Chi phÝ thuª mín 200

Chi nghiÖp vô chuyªn m«n 1.530

Chi kh¸c 411

Chi mua s¾m , SCTX TSC§ 1.500

Söa ch÷a thêng xuyªn 1.000

Mua s¾m TSC§ 500

2 Kinh phí không tự chủ 41.724            

 - Kinh phí thực hiện đề tài NCKH cấp Bộ 2.000              

 - Kinh phí thực hiện đề tài NCKH cấp Tỉnh, thành phố 1.500              

 - Kinh phí thực hiện  dự án sự nghiệp kinh tế 4.000              

 - Kinh phí thực hiện dự án sự nghiệp môi trường 1.000              

 - Kinh phí thực hiện Đề án 911 -                  

- Kinh phí thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ" 800                 

 - Kinh phí Đào tạo lưu học sinh Lào - Campuchia 2.767              

 - Kinh phí Đào tạo lưu học sinh Palestine -                  

 - Kinh phí miễn giảm học phí theo NĐ 86 3.412              

 - Kinh phí hỗ trợ học tập theo QĐ 53, QĐ 66 445                 

 - Kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản 

 - Kinh phí cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất có tính chất đầu tư
25.800            

Sửa chữa, chống xuống cấp và cải tạo Ký túc xá (Nhà F)

Dự án chống úng ngập

Cải tạo, nâng cấp Nhà thi đấu TDTT 5.000              



A Dự toán thu chi phí, Lệ phí, thu sự nghiệp, thu chi SXKD

I Thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

Cải tạo Nhà học và nhà làm việc 9 tầng 5.000              

Tăng cường cơ sở vật chất phòng thí nghiệm 6.000              

Cải tạo nhà hiệu bộ thành thư viện 4.900              

Cải tạo xưởng thực hành điện thành nhà ăn cán bộ, giáo viên
4.900              

Cải tạo giảng đường số 1 cũ

- Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

 - Kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ

- Kinh phí tinh giảm biên chế theo NĐ 108

IV Chi Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu
-                  

1 Chương trình mục tiêu quốc gia -                  

 - Chi đầu tư phát triển

 - Chi thường xuyên

2 Chương trình mục tiêu -                  

 - Chi đầu tư phát triển

 - Chi thường xuyên

 


