
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019  

c a     ế ho ch và Đ u tư tỉnh Nam Định 

 

GIÁM ĐỐC  Ở  Ế HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH 

 

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 Ngân sách nhà 
nước; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 
sửa đổi bổ sumg 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 đơn vị dự toán 
ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

Căn cứ Biên bản xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 giữa 
Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư ngày 23/9/2020; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 

2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (theo biểu và thuyết minh đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Sở  ài chính; 
-  an  iám đốc Sở; 

- Công đoàn Sở; 

- Các phòng  đơn vị trực thu c Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: V  VP. 

 

 T.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

   Trịnh Văn Hoàng 

 

U ND  ỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 Ở  Ế HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

Độc lập - Tự do  - H nh phúc  

 Số: 82/QĐ-SKH&Đ  Nam Định, ngày 28  tháng 9 năm 2020  



THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 

 (Kèm theo Quyết định số:82/QĐ-SKH&ĐT ngày 28/9/2020  

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định) 

 

 

1. Quyết toán thu, chi, phí, lệ phí  

1.1  hu lệ phí đăng ký doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh thực hiện năm 

2019 là  96.720,0 đồng.  rong đó n p ngân sách nhà nước 100% tổng số thu lệ phí. 

1.2  hu phí thực hiện trong năm 2019 là 536.550 0 ngàn đồng 

-  hu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp: 469.280 0 ngàn đồng. 

-  hu phí thẩm định dự án đầu tư (các đơn vị thanh toán trả nợ): 67.270,0 

ngàn đồng 

 rong đó: 

- N p ngân sách nhà nước (phí thẩm định dự án đầu tư) là 6.727 0 ngàn đồng 

- N p cấp trên (phí cung cấp thông tin doanh nghiệp) là  328.496 0 ngàn đồng 

- Số phí được để lại bổ sung nguồn chi hoạt đ ng là 201.327 0 ngàn đồng 

2. Quyết toán nguồn thu phí được để l i 

- Chi từ nguồn thu phí được để lại là 201.327,0 ngàn đồng 

 Chi quản lý hành chính (kinh phí tự chủ): Chi phục vụ hoạt đ ng công tác 

thu phí là 201.327,0 ngàn đồng. 

 3. Chi ngân sách nhà nước 

-  Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 còn dư chuyển sang năm 2019 

là 195.743 0 ngàn đồng (nguồn kinh phí thực hiện chế đ  tự chủ) 

- Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 được giao: 9.726.000 0 ngàn đồng  

- Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 đã thực hiện: 9.825.422,0 ngàn 

đồng 

-  Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 còn dư chuyển sang năm 2020 

là 96.321 0 ngàn đồng (nguồn kinh phí thực hiện chế đ  tự chủ) 

 rong đó: 

* Chi quản lý hành chính: 8.470.422 0 ngàn đồng 

+ Kinh phí thực hiện chế đ  tự chủ: 7.770.422,0 ngàn đồng 

+ Kinh phí không thực hiện chế đ  tự chủ: 700.00,0 ngàn đồng 

* Chi sự nghiệp kinh tế khác: 1.155.000,0 ngàn đồng. 

* Chi sự nghiệp đào tạo: 200.000 0 ngàn đồng. 

Chi ngân sách nhà nước năm 2019 chủ yếu tập trung chi lương và các 

khoản có tính chất lương  đảm bảo hoạt đ ng có tính chất thường xuyên. Ngoài 

ra thực hiện tốt hoạt đ ng phúc lợi  nâng cao đời sống cán b   công chức cơ 

quan và chi đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đ t xuất do  ỉnh uỷ và Ủy ban nhân dân 

tỉnh giao./.  



 

Biểu số 04 

QUYẾT TOÁN THU-CHI NGÂN  ÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 

(Kèm theo Quyết định số 82/QĐ-SKH&ĐT ngày 28/9/2020 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định ) 

 

Số 

TT 
N i dung 

Số liệu báo 

cáo quyết toán 

Số liệu quyết 

toán được 

duyệt 

Chênh 

lệch 

I Quyết toán thu, chi phí, lệ phí 
   

1 Tổng số thu trong năm 633.270 633.270 
 

1.1 Lệ phí 96.720 96.720 
 

 
Lệ phí đăng k  kinh doanh 96.500 96.500 

 

 
Lệ phí đăng k  doanh nghiệp 220 220 

 

1.2 Phí 536.550 536.550 
 

 

Phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp 
469.280 469.280  

 

 

Phí thẩm định dự án đầu tư (các 

đơn vị thanh toán trả nợ) 
67.270 67.270 

 

2 Tổng số chi trong năm 633.270 633.270 
 

2.1 Số lệ phí n p NSNN 103.447 103.447 
 

 
Lệ phí đăng k  kinh doanh 96.500 96.500 

 

 
Lệ phí đăng k  doanh nghiệp 220 220 

 

 
Phí thẩm định dự án đầu tư 6.727 6.727 

 

2.2 Số n p cấp trên 328.496 328.496 
 

 

Phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp 
328.496 328.496 

 

2.3  ổ sung nguồn kinh phí 201.327 201.327 
 

 

Ngu n thu phí cung cấp thông tin 

doanh nghiệp 
140.784 140.784 

 

 

Ngu n thu phí thẩm định dự án 

đầu tư 
60.543 60.543 

 

II 
Quyết toán chi từ nguồn thu 

được để l i 
201.327 201.327 

 



1 Chi từ nguồn thu phí 201.327 201.327 
 

1.1 Chi quản l  hành chính 201.327 201.327 
 

 
Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 201.327 201.327 

 

III 
Quyết toán chi ngân sách nhà 

nước 
9.825.422 9.825.422 

 

1 Chi quản lý hành chính 8.470.422 8.470.422 
 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 7.770.422 7.770.422 
 

1.2 
Kinh phí không thực hiện chế độ 

tự chủ 
700.000 700.000 

 

2 
Chi sự nghiệp giáo dục  đào tạo  

dạy nghề 
200.000 200.000 

 

 

Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên 
200.000 200.000 

 

3 Chi sự nghiệp kinh tế khác 1.155.000 1.155.000 
 

 

Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên 
1.155.000 1.155.000 
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