
KT. VIN TRUàNG 
VIN TRUONG 

TONG CTJC TIEU CHUAN CQNG HOA xA HQI CHiJ NGHiA VIT NAM 
DO LUONG CHAT L.UQNG Dc Ip  - Tr do - Hnh phüc 

VIEN TIEU ciiuAI 
CHAT LTfç1NG VIT NAM 

Ha N5i, ngày 09 tháng 01 nàm 2023 

S: 0 IQD-TCCL 

QUYET ifiNil 
V/v cong b6 cong khai 

dir toán Ngân sách Nhà ntthc nAm 2022 
và thirc hin dir toán Ngân sách Nhà nir&c cüa 12 tháng näm 2022 

VIN TRUONG 
VIEN TIEU CHUAN CHAT LU'CING V1T NAM 

Can ci Nghj cr4nh  sc 163/2016/ND-cP ngày 21 tháng 12 nàm 2016 cia ChInh 
phü quy djnh chi liêt thi hành m51 so diêu cza Luçt Ngân sách nhà nzthc; 

Can cz Thông tic s 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 näm 2017 cza B5 Tài 
chmnh hithng dan thcc hin cong khai ngán sách dôi vái don vj dr toán ngán sách, các 
tO chüc dwçrc ngOn sOch nhà nuác ho trc/; 

Can ci Quyli djnh s6 2050/QD-TDC ngày 24 tháng 9 nám 2019 cza Tdng cyc 
Tiêu chuán Do lu&ng chat lzcqng ban hành Diêu l tO chtc và hogt dçäng cüa Vin Tiêu 
chuOn Chdt lu-cmg Viii  Nam, 

Theo d nghj cza TrwOngphông Tài chInh Kltoán, 

QUYET DNH: 

lieu i. Cong b cOng khai dr toán Ngan sách Nhà nuâc nAm 2022 vâ tInh 
hInh thirc hin du toán NSNN cüa 12 tháng nàm 2022 cüa Vin Tiêu chuân Chat 
hxgng Vit Nam (theo biu sO 02 và 03 dInh kern). 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu hrc k tir ngày k. 

Din 3. Các Ong/bà Chánh VAn phOng Vin, Truâng phông Tài chInh K 
toán chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này.//' 

Noi nhIn: 
-Nhi.rdiêu3; 
- Tng ciic TDC dê báo cáo; 
- Ltru : Ho sa, VT. 
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Viy N4 

Tang ciic Tiéu chun Do krxng ChAt luqng 
Don vi:  Vin Tiêu chuân Chat hrçng Vit Nam 
Chu'ong: 017 

BiêusôO2 

- CHI NGAN SACH NHA NU'O'C 
so  09  /QD-TCCLngàyQi /  

Dvt: Triu dng 

So TT Du toán duc giao Ni dung 

I Tng s thu, chi, np ngân sách phi, 1 phi 
1 S thu phi, 1 phi 0 

1.1 LphI 
1.2 PhI 

Phi MA s mA vch 
2 Chi tfr ngun thu phi d.rçc d 1i 0 

2.1 Chi sir nghip  
a Kinh phi nhim viii thtrng xuyen 
b Kinh phi nhim vi không thurng xuyên 

2.2 Chi quãn 1 hành chInh 
a Kinh phi thrc hin chê dO tr chi (MSMV) 
b Kinh phi không thirc hin ch dO ti,r chü 
3 S6 phi, lê phi nOp  NSNN 

3.1 LphI 
3.2 PhI 

Phi MA s mA vach 
II Dir toán chi ngân sách nhà nir&c 16,568 
1 Chi quän I hành chInh 

1.1 Kinh phi thirc hin chê dO tr chü 
1.2 Kinh phi thông thirc hin ch dO ti.r chü 
2 Nghiên cfru khoa hçc 13,838 

2.1 Kinh phi thirc hin nhim viii khoa hQc cong ngh 7,821 
- Nhim v khoa hQc cong ngh câ'p qu6c gia (giao bo2  sung 
1.680) 

7 190 

Trong do: + Kinh phi du'çrc giao khoán: 
+ Kinh phi khOng duçic giao khoán. - 

- Nhim v khoa hQc cOng ngh c4p B3 631 
Trong do: + Kinh phi dztçrc giao khoán: 

+ Kinh phi khong dwc,c giao khoán: 
- Nhim vy khoa hoc cOng ngh cá'p cc th 0 

2.2 Kinh phi nhim vi thithng xuyên theo chrc nAng 4,377 
2.3 Kinh phi nhim vi không thtrông xuyn 1,640 
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So TT Nôi dung Dy' loan du'y'c giao 

3 Chi sr nghip giáo dic, dào tao, dy ngh 
3.1 Kinh phi nhim vi thuing xuyên 
3.2 Kinh phi nhim vli không thu&ng xuyn 
4 Chi sIr nghip y t, dan s và gia dInh 

4.1 Kinh phI nhirn vii thuing xuyên 
4.2 Kinh phi nhirn vy không thu&ng xuyên 
5 Chi bão dam xâ hôi 

5.1 Kinh phi nhim vi thir&ng xuyên 
5.2 Kinh phi nhim vi không thithng xuyên 
6 Chi hot dng kinh t 

6.1 Kinh phi nhim vii thtrmg xuyen 
6,2 Kinh phi nhim vu khong thuing xuyen 
7 Chi s nghiép bão v môi tnrô'ng 2,730 

7.1 Kinh phi nhiêm vii thir&ng xuyen 
7.2 Kinh phi nhiêm vv không thung xuyên 2,480 

Kinh phi th%rc hin cãi cách tin krang (Loi 250, khoán 
278) 

250 

8 Chi siy nghip vn hóa thông tin 
8.1 Kinh phi nhim vi:i  thuing xuyên 
8.2 Kinh phi nhim vi:i  không thu&ng xuyên 
9 Chi sty nghip phát thanh, truyn hInh, thông tn 

9.1 Kinh phi nhirn vi:i  thuing xuyên 
9.2 Kinh phi nhirn vi:i  không thung xuyên 
10 Chi sty nghip th4ic th thao 

10.1 Kinh phi nhirn vi:1  thuing xuyên 
10.2 Kinh phi nhim vi:i  khong thuing xuyên 
11 Chi Chirong trInh myc tiêu 
1 Chi Chtrong trInh mi:ic  tiêu quôc gia 

2 
(C'hi tilt theo ting Ghwong trInh mc tiêu quôc gia) 
Chi Chuang trInh mi:lc  tiêu 
(Chi tilt theo tfrng Ghwoiig trInh myc tiêu) 
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Tng cijc Tiêu chu.n Do hthng Chit lircnig Biêu so 03 
Don vi:  Vin Tiêu chun Chat hrqng Vit Nam 
Chirong: 017 

DANH GIA THU'C HIN 1)IJ TOAN THU- CHI NGAN SACH NAM 2022 

DVtInh: TriêucMng 

S 
Ti 

,. 
Nçidung 

Du toIi 
nani 

IThc thiyc 
hin 12 
thang 

nam 2022 

Thyc 
hin 12 
thang 

näm 2021 

So sánh (%) 

Dir 
toan 

Cüng 
ky nam 
tru'oc 

1 Tng S6 thu, chi, np ngân sách phi, 1 phi 
1 S6 thu phi, I phi 

1.1 LphI 
1.2 Phi 

Phi Ma S6 mA vch 
2 Chi tir ngun thu phi thrçrc d 1ii 

2.1 Chi si,r nghip  
a Kinh phi nhim vi thng xuyen 
b Kinh phi nhim vi khong thixô'ng xuyên 

2.2 Chi quãn 1 hành chinh 
a Kinh phi thirc hin ch d tr chü (MSMV) 
b Kinh phi không thirc hin ch dO tr chü 
3 s6 phi, 1 phi np NSNN 

3.1 LphI 
3.2 Phi . 

PhI MA s6 mA vch 
II Dir toán chi ngân sách nhà mroc 16,568.4 13,666 9,028 82 6 

1 Chi quãn 1 hành chInh 
1.1 Kinh phi thuc hin ch dQ ti,r chü 

1.2 Kinh phi không thirc hin ch dO t%r chü 

2 Nghiên cfru khoa hQc 14,068.4 11,186 6,878 100 61 

2.1 
KinhphIthchinnhimv1r1khoahQccông 
nghc 

7,821.4 5,942 1,046 76 18 

-NhimvkhoahQccôngnghcdpQG(giao 
bo sung 1.680) 

7,190 5,507 438 77 8 

- Nhiçm vi khoa hQc cong ngh ca'p Bô ('bao 
gôm cá kinh phi nám 2021 chuyên sang 1 76tr) 

631 4 43 S 608 69 140 

- Nhim vy khoa hQc cong ngh cap co so 

100 102 2.2 
KinhphInhimvithungxuyêntheochirc 
nang 

4,377 4,377 4,450 

2.3 
Kinh phi thrc hin nhirn vi,i v Giãi thithng 
chat hrqng Quoc gia 

1,640 867.0 1,382 53 159 

2.3 Kinh phi thrc hin cãi cách tin luang 230 0 0 0 0 



So 
11 

. 
Noi dung 

Dtr toán 
11am 

U'óc thtrc 
hiên 12 

.. 
thang 

11am 2022 

Thu'c 
hin 12 

, 
thang 

näm 2021 

So sánh (%) 

Dir 
oan 

Cüng 
ky nam 
trir&c 

3 Chi sr nghip giáo dic, dào tto, dy nghê 

3.1 Kinh phi nhim vi thuing xuyên 

3.2 Kinh phi nhim v11 không thuing xuyen 

4 Chi s nghip y t, dan s và gia dInh 

4.1 Kinh phi nhim vi thithng xuyên 
4.2 Kinh phi nhim v không thring xuyên 
5 Chi bão dam xâ hi 

5.1 Kinh phi nhim vii thu?ing xuyên 
5.2 Kinh phi nhim vi không thuing xuyên 
6 Chi hot dng kinh t 

6.1 Kinh phi nhim v11 thu?ng xuyên 
6.2 Kinh phi thim vii không thu?mg xuyen 
7 Chi siy nghip bão v môi truong 2,500 2,480 2,150 99 87 

7.1 Kinh phi thim vi thr&ng xuyên 
7.2 Kinh phi nhirn vi không thithng xuyên 2,480 2,480 2,150 100 87 
7.3 Kinh phi thrc hin cãi each tin h.rcing 20 0 0 0 0 
8 Chi sir nghip van hóa thông tin 

8.1 Kinh phi nhim vi thtr&ng xuyên 
8.2 Kinh phi nhirn vi không thtthng xuyên 

Chi sir  nghip phát thanh, truyn hlnh, thông 
tn 

9.1 Kinh phi nhirn vi thtr&ng xuyên 
9.2 Kinh phi nhim v11 không thung xuyn 
10 Chi sir  nghip th diic  th thao 
10 Kinh phi nhim vi,i thu?ng xuyên 
10 Kinh phi nhim vii  không thuxng xuyên 

11 Chi Chirong trInh mIic tiêu 

11 Chi Chucing trinh miic tiêu qu6e gia 

(Chi tilt theo tImg C'hwong trInh mc tiêu QG,) 

11 Chi Chung trInh m11c tiêu 

(Chi tilt theo titng Chircing trInh myc tiêu) 

Ha Nói, Ngày 09 tháng 01 närn 2023 

rông don vj  T_— 
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