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CIJC HA! QUAN TINH AN ClANG

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Ti do - Htnh phñc

S: jJ /QD-HQAG

An Giang, ngàyjháng 01 nám 2021

TONG CVC HAT QUAN

QUYET JJ!NH
V vic cong bô cOng khai di toán chi ngân sách näm 2021
cüa Ciic Hal quan tinh An Giang
CUC TRU'ONG CUC HA! QUAN TINH AN GIANG
Can cir Lutt Hái quan ngày 54/2014/QH13 ngây 23/6/20 14;
Can cir Nghj djnh s 163/201 6/ND-CP ngây 21 tháng 12 näm 2016 cüa ChInh
phii quy dnh chi tiêt mt so diêu cüa Lut Ngân sách nhà nuc;
Can cü Thông tu so 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 näm 2017 cüa B Tâi
chInh huâng dn thirc hin cong khai ngân sách dôi vó'i don v dir toán ngân sách, các
to chüc duçc ngân sách nhâ nuc ho trç';
Can cir Thông tu s 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 nãm 2018 cüa B Tài
chInh sira doi, bô sung mt so diêu cüa Thông tu 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017
cüa Bô Tâi chInh huâng dn thirc hin cong khai ngân sách dôi vi don vj dir toán
ngân sách, các to chirc duc ngân sách nhà nuc h trçY;
Can cir Quyêt dnh so 3652/QD-TCHQ ngây 30 tháng 12 nàm 2020 cüa Tong
c1c trung Tong cçlc Hãi quan ye vic giao dr toán thu, chi NSNN nãm 2021.
Xét dé nghj cüa Tru'ing Phông Tâi vçi -quán trj;
QUYET IMNH:
Diu 1.Công b cong khai s 1iu dir toán thu, chi ngân sách nhà nuc nãm 2021
cüa Citc Hái quan tinh An Giang (theo biêu dInh kern).
Diu 2.Quyêt dnh nay có hiu lixc kê ti.ir ngày k.
Diu 3. Truâng Phông Tãi vii - Quán trj, truing các don vj thuc vâ trirc thuc
Cuc chiu trách nhiêrn thi hành Quyêt dinh nay./.—
No'i nhân:

-Nlnr Diêu 3;
- Lru: VT, TVQT

TOAN CHI NSNN NAM 2021
o Quyêt djnh s
L /QD-HQAG ngày ,to /01/2021
cCia Ciic Hãi quan tinh An Giang)
Do'n vj tInh: dóng
Ghi chit
So tiên
Ni dung

STT
A

3
62,773,705,000

2

1

DU' TOAN CHI NGAN SACH NHA NU'O'C

62,773,705,000

I QUAN LY HANH CHINH (Khoän 341)
1 Kinh phi thrc hin tr chit
1.1 cácni dung clii thrçsc tin I, tilt k&ni
±
+
±

60,338,705,000
54,514,152,000

Trongdó:
Chi thanhtoáncá nhán

39,745,010,000

Chi quán l hành chInh
Kinh phi thitc hin hQp dng theo Ngh/ din/i so' 68/2 000/ND-c

-

10,560,000,000
4,209,142,000

-

+ COc khoán chi khác
1.2 cac ni dung clii k/iôiig tin Ii tilt kiêm

5,824,553,000

a

Chi tiên lining lam dérn, them giO'

2,767,058,000

b

Chi thuê tru s

- -

Chi các nghip vii dic thili v chEng buôn lâu, kim tra, kim
soát, tinh báo hãi quan nhIm ngan chin các hãnh vi trn 1tu
thuê, vi pharn phap luât va dap ung yêu câu nghiêp vu
d

Chi rnua vat nx, an chi

1,956,321,000
-

-

Chitrangphiic
Chi hun 1uyn Va flUÔi chó nghip vi, chi quân 1 riti ro và các
- f khoãn chi nghip vii dic thi khác
g - Chi nghiên ciru khoa h9c cap cci sa
h Chi dào tao, bi duo'ng, tp hun nghip vii
i Chidoàn cong tác nuâc ngoài,
e

Chi dong niên 1im
Kinh phi chi h trQ' dãu tit' xãy dyng, it'ng dçtng cong ngh
2 thông tin, mua srn, sira chü'a tài san
2.1 clii á'ng ding cong ngli thông tin
a Kinh phi chinhOlé
b Kinh phi chi bão trI báo du'O'ng

71,718,000
300,000,000
663,500,000
65,956,000

k

2,435,000,000
-

4

Kinh phi chi kênh truyên
d Mua sm thit bj CNTT thông thu'rng
e Kinh phi chi ni dung khác
2.2 Clii mua sim tài san
a Mo tO
b Thit b phân tIch phân Io?i
C
May phát hin ma tiy
d Kênh truyên
e Máyphát din
f Thit b kim tra giám sat
h Muasäm tài san khác
2.3 Clii sü'a chãa tài san
a Oto
b Camera giám sat
C
Ca nO, tàu thuyn
d May soi hang hóa, may soi container
e Thiêt bj phân tIch phân !oti
f Thi& bj kirn tra giárn sat
g Tài san khác
h Sira chfa các dir an có TMDT duói 5 t dng
Sica chiia ccu dan phao no! dé ra nith be ca no- Clii ctc HQCK
t fr7nh Xu'o'ng
+ Si'ta chiia nhà cOng vt Tçxi Chi cic HQCK Tinh Biên
H DIJ TOAN THU, CHI PHI HA! QUAN NAM 2021
1 Sá thu phi Hdi quan Irong nàni 2021
2 S clii là phi Hai quaii nàin 2021
C

175,000,000

175,000,000
2,260,000,000
455,000,000
380,000,000

325,000,000
1,100,000,000
600,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000

