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Nam Định, ngày 12 tháng 4 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách  

Quý I - năm 2022 

 

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 NSNN; 

 Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 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 tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 của Trường Trung 

cấp Giao thông vận tải Nam Định; 

 Trường Trung cấp Giao thông vận tải Nam Định thông báo công khai tình 

hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2022. 

( Kèm theo biểu chi tiết theo thông tư 90 ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính) 

Hình thức công khai: Đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trường trung 

cấp Giao thông vận tải Nam Định. 

 Trường Trung cấp Giao thông vận tải Nam Định thông báo các phòng ban 

đơn vị thuộc Trường và các tổ chức, cá nhân liên quan được biết. 

 

 
Nơi nhận: 
- Ban giám hiệu; 

- Công đoàn trường; 

- Các phòng ban(8); 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, TCKT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

                   Phạm Quang Thể 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Biểu số 04- Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 

Đơn vị: Trường Trung cấp GTVT Nam Định  

Mã QHNS: 10877437  

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH 

NHÀ NƯỚC QUÝ I - NĂM 2022 

 Đơn vị tính:  VNĐ 

STT Nội dung Số tiền 

1 Doanh thu 8.324.355.000 

  Thu đào tạo lái xe 7.008.905.000 

  

Dịch vụ khác: Chi thuê xe tập lái, thuê cơ sở vật chất sát 

hạch cấp GPLX và dịch vụ khác ( Bao gồm cả thuế GTGT) 1.315.450.000 

2 Kinh phí Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp 0 

3 Ngân sách cấp bù học phí trung cấp nghề 0 

4 Chi phí 7.552.631.900 

  Chi phục vụ đào tạo sát hạch cấp GPLX và dịch vụ khác. 7.102.631.900 

  

Mua sắm thiết bị dạy nghề thuộc Dự án chương trình mục 

tiêu quốc gia. 0 

  Chi phí hoạt động dạy nghề hệ Trung cấp 450.000.000 

5 Thuế GTGT 65.772.500 

  

Các hoạt động chịu thuế GTGT: Cho thuê xe tập lái, thuê 

cơ sở vật chất sát hạch cấp GPLX và dịch vụ khác. 65.772.500 

6 Thuế thu nhập doanh nghiệp 205.950.600 

7 Phân phối các quỹ 500.000.000 

  Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 300.000.000 

  Quỹ phúc lợi 150.000.000 

  Quỹ khen thưởng 50.000.000 

  Quỹ bổ sung thu nhập 0 
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