
Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Quỹ lương
Mua sắm, sửa 

chữa

Trích lập các 

quỹ

I Quyết toán thu

A Tổng số thu

1 Số thu phí, lệ phí

1.1 Lệ phí

1 Lệ phí cấp đổi GPLX

2 Lệ phí cấp GCNAT bảo vệ môi trường

3 Lệ phí ra vào cảng bến 

1.2 Phí

Phí sát hạch GPLX

Giá đăng kiểm

Phí ra vào cảng bến

B Chi từ nguồn thu được để lại 

1 Chi từ nguồn thu phí được để lại 

1.1 Chi sự nghiệp 

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

1.2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

3 Hoạt động sự nghiệp khác

C Số thu nộp NSNN 

Chương: 021

Biểu số 4 - Ban hành theo TT61/2017/TT-BTC ngày 

15/6/2017 của Bộ Tài chính

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGTVT ngày    /7/2022 của Giám đốc Sở GTVT Ninh Bình

Đơn vị: 1.000 đồng

Số 

TT
Nội dung

Số liệu báo cáo 

quyết toán

Số liệu quyết toán 

được duyệt 

Trong đó



Quỹ lương
Mua sắm, sửa 

chữa

Trích lập các 

quỹ

Số 

TT
Nội dung

Số liệu báo cáo 

quyết toán

Số liệu quyết toán 

được duyệt 

Trong đó

1 Số phí, lệ phí nộp NSNN

1.1 Lệ phí 

Lệ phí cấp đổi GPLX

Lệ phí cấp GCNAT bảo vệ môi trường

Lệ phí ra vào cảng bến 

1.2 Phí 

Phí sát hạch GPLX

Giá đăng kiểm

Phí ra vào cảng bến

II Quyết toán chi ngân sách nhà nước 61,133,395,300 61,133,395,300 61,133,395,300

1 Chi quản lý hành chính 61,133,395,300 61,133,395,300 61,133,395,300

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 61,133,395,300 61,133,395,300 61,133,395,300
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