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CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Doe Ip - Tr do - Hnh phüc
An Giang, ngày i 8h0ng 11 nàm 2020

QUYET DINH
Vê vic cong bô cong khai diêu chinh dir toán chi ngãn sách nãm 2020
cüa Ciic Hãi quan tinh An Giang
CUC TRU'ONG CUC HA! QUAN T!NH AN GIANG
COn ci Luçt Hái quan ngày 54/2014/QHJ3 ngOy 23/6/2014,
COn ci Nghj dfnh so' 163/2016/ND-CT ngOy 21 tháng 12 nOm 2016 cza ChInh
phz quy dinh chi tiét mt sO diêu cia Luçt NgOn sách nhà nzthc,
COn cz' Thông tu' sO' 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 nOm 2017 cza Bç5 TOi
chInh hu'O'ng c/On thit'c hin cOng khai ngOn sOch dôi vó'i do'n vf dy' toOn ngOn sách, cOc
tO chO'c du'rc ngOn sOch nhà ntró'c ho trçl,'
COn cth' Thong tu' sO' 90/2018/TT-BTC ngOy 28 thOng 9 nOm 2018 cva Bó TOi
chInh su'a dOi, bó sung rnç5tsO diêu cta Thông tu 61/20 1 7/TT-BTC ngày 15/06/2017
cith Bó Tài chmnh htcó'ng dOn thy'c hin cOng khai ngOn sOch dO! vO'i do'n vj dy' toOn
ngdn sOch, cOc to chtc du'o'c ngOn sOch nhO nu'àc ho trcl,
COn cO' QuyOt c//nh sO 1683/QD-TCHQ ngOy 29 thOng 06 nOm 2020 cith TOng
cyc tru'óng TOng cyc HOi quan ye vic diêu chinh dy' toOn chi NSNN nOm 2020.
COn ct' Quyét c//nh sO' 2983/QD-TCHQ ngOy 09 tháng 11 nOm 2020 cia Tdng
cyc tru'O'ng TOng cyc Hal quan ye vic diéu chinh dy' toOn chi NSNN näm 2020.
Theo dé ngh/ cta Trvràng PhOng TOi vy -QuOn frj.
QUYET DINH:
Diêu 1.Công b cong khai so 1iu diu chinh di.r toán chi ngân sách nhâ nuc
narn 2020 cüa Cue Hái quan tinh An Giang (theo biêu dInh kern).
Diêu 2.Quyêt djnh nay có hiu hrc kê tx ngây k.
Diêu 3. Truong Phông Tài v1. - Quán tn, trung các don vj thuc và tn1rc thuc
Cuc chju trách nhirn thi hânh Quyêt djnh này./.,
No'i n/ian:
-Nhu'Diêu3;
- LLru: VT, TVQT-
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/QD-HQAG ngày / 11/2020
cüa Ciic Hãi quan tinh An Giang)

DVT: nhIn don

S6 TT

Ni dung

I

T.ing s tliu, clii,

1

S thu phi, 1 phi

flop

ngâi, sad, p/il,

Di.r toán thrçrc giao

phi

1 . 1 L phi Hãi quan
1 .2 PhI Hãi quan
2

Chi tr nguôn thu phi du'c d 1i

2.1 Chisi'nghip
a

Kinh phi nhirn vii thuO'ng xuyên

b

Kinh phi nhirn

vi.1

không thiing xuyên

2.2 Chi quân 1 hành chinh
a

Kinh phi thirc hin ch d tir chü

b

Kinh phi không thirc hin chê d tir chü

3

S phi, lê phi np NSNN

3.1 Lphi
3.2 Phi
II

Du toán chi ngân sách nhà ntróc

1

Chi quãn 1' hành chinh

1.1 KinhphIthirc hinch d tichü
1 .2 Kinh phI khong thrc hin chë d tçr chü
2

Nghiên ciru khoa h9c

2. 1 Kinh phi thrc hin nhirn vii khoa hçc cong ngh
-Nhiç m vi, khoa hQc cong nghç cO'p quO'c gia
-Nhim vy khoa hQc cOng nghç cp Bó
-Nhiçm vi khoa hQc cOng ngh cO'p Go' s&
2.2 Kinh phi nhim vii thung xuyên theo chüc nàng

1,085,598
1,085,598

2.3
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
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5. 1
5.2
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2

Kinh phi nhim vi không thu'?mg xuyên
Chi sir nghip giáo diic, dào tao, dy nghê
Kinh phi nhim vii thuing xuyên
Kinh phi nhim vi không thuèng xuyên
Chi sr nghip y t, dan s và gia dInh
Kinh phi nhim vi thuông xuyên
Kinh phI nhirn vii không thuông xuyên
Chi bão dam xã hôi
Kinh phi nhirn vi thuô'ng xuyên
Kinh phi nhim vçi không thuOng xuyên
Chi hot dng kinh té
Kinh phi nhim vii thumg xuyên
Kinh phi nhim vi không thumg xuyen
Chi sir nghip bâo v môi trumg
Kinh phi nhim vii thu'ô'ng xuyên
Kinh phi nhim viii không thi.rng xuyên
Chi sir nghip van hóa thông tin
Kinh phi nhim vii thung xuyên
Kinh phi nhim viii không thng xuyên
Chi sir nghip phát thanh, truyn hInh, thông tn
Kinh phi nhim vi thung xuyên
Kinh phi nhim vii không thrng xuyén

10 Chi sir nghip th dic th thao
10 Kinh phi nhim vii thu&ng xuyên
10 Kinh phi nhirn vii không thuOng xuyên
11 Chi Chu'ang trInh mic tiêu
1

Chi Chuong trInh miic tiêu quc gia

