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QUYẾT ĐỊNH 

Công khai dự toán năm 2022 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BÌNH THUẬN 

Căn cứ Quyết định số 5598/QĐ-BGDĐT ngày 30/8/2007 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận; 

Căn cứ Nghị định số 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 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các 

tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông tư 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng; 

Căn cứ Công văn số 3241/UBND-TH ngày 22/ 8/2017 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về việc triển khai thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 

15/6/2017 của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 3479/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về giao dự toán năm 2022; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công khai dự toán năm 2022 của Trường Cao đẳng Cộng đồng 

Bình Thuận, theo Phụ lục đính kèm. 

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

Điều 3. Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng Phòng Tài vụ và các 

trưởng đơn vị trực thuộc có liên quan tổ chức thực hiện quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Website BTU; 

- Lưu VT, TV. 
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Đvt: Triệu đồng

Số TT Nội dung Dự toán được giao

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1 Số thu phí, lệ phí 9679

1.1 Lệ phí 0

Lệ phí tuyển sinh

1.2 Thu dịch vụ (Học phí hệ chính quy) 3397

1.3

Thu dịch vụ khác (tuyển sinh, học lại, thi lại, học phí các lớp 

ngắn hạn, nội trú KTX, các lớp liên kết đào tạo, giữ xe, căn 

tin, khác) 6282

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 9179

2.1 Chi sự nghiệp 9179

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 9179

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2.2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 0

3.1 Lệ phí

Lệ phí tuyển sinh

3.2 Phí

Học phí chính quy

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 22,352

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 Nghiên cứu khoa học

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, dạy nghề 22,352

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 18,083

- Giảm 10% tiết kiệm chi 338

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 3,850

- Giảm 10% tiết kiệm chi 81

3.3 - KP xây dựng và áp dụng hệ thống QLCL

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

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
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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

11 Chi Chương trình mục tiêu

1 Chi Chương trình mục tiêu quốc gia

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)

2 Chi Chương trình mục tiêu
(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu)

                                                                      

               Người lập KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                       (Đã ký)

          Trần Thị Thuý Nguyễn Quang Tân


