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HỆ THỐNG BIỂU MẪU 

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP  

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH 

Sở Tài chính 

STT Tên biểu Ký hiệu biểu 
Kỳ báo 

cáo 
Ngày nhận báo cáo 

A B C D E 

1  Thu, vay ngân sách nhà nước  004.Q/BCS-TKQG  Quý 
Ngày 12 tháng đầu quý 

sau quý báo cáo 

2 Chi ngân sách nhà nước  005.Q/BCS-TKQG  Quý 
Ngày 12 tháng đầu quý 

sau quý báo cáo 

3 
Chi ngân sách nhà nước cho một số 

lĩnh vực 
006.H/BCS-TKQG  

- 6 

tháng 

- Năm 

- Báo cáo 6 tháng:  

Ngày 12/7 năm báo cáo 

- Báo cáo năm:  

Ngày 12/02 năm sau 

năm báo cáo 
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Biểu số: 004.Q/BCS-TKQG 

Ngày nhận báo cáo: 

Báo cáo quý: Ngày 12 tháng đầu quý 

 sau quý báo cáo 

THU, VAY NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  

 

Quý ……. năm ……… 

Đơn vị báo cáo:  

Sở Tài chính tỉnh/thành phố ................ 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Cục Thống kê ...................................... 

 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

  

  
Chỉ tiêu Mã số Tổng số 

A B C 1 

  TỔNG SỐ (A+B) 01   

A  A. THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 02   

I Thu nội địa 03   

1 Thu từ kinh tế quốc doanh 04   

1.1 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước 05   

1.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 06   

1.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp
 
 07   

1.4 Thu từ thu nhập sau thuế  08   

1.5 Thuế tài nguyên 09   

1.6 Lệ phí môn bài 10   

1.7 Thu khác 11   

2 Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (không kể thu từ dầu thô) 12   

2.1 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước 13   

2.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 14   

2.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 15   

2.4 Lãi được chia của Chính phủ Việt Nam 16   

2.5 Thuế tài nguyên 17   
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Chỉ tiêu Mã số Tổng số 

A B C 1 

2.6 Lệ phí môn bài 18   

2.7 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển 19   

2.8 Thu khác 20   

3 Thu từ khu vực công, thương nghiệp - ngoài quốc doanh 21   

3.1 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước 22   

3.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 23   

3.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 24   

3.4 Thuế tài nguyên 25   

3.5 Lệ phí môn bài 26   

3.6 Thu khác 27   

4 Thu chênh lệch thu chi Ngân sách Nhà nước 28   

5 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 29   

6 Thuế thu nhập cá nhân 30   

7 Lệ phí trước bạ 31   

8 Thuế bảo vệ môi trường 32   

9 Thu phí, lệ phí 33  

9.1 Thu phí, lệ phí trung ương 34  

9.2 Thu phí, lệ phí tỉnh, huyện 35  

9.3 Thu phí, lệ phí xã 36  

10 Các khoản thu về đất 37  

10.1 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 38  
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Chỉ tiêu Mã số Tổng số 

A B C 1 

10.2 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 39  

10.3 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước (không kể thu từ khu vực đầu tư nước ngoài) 40  

10.4 Thu tiền sử dụng đất  41  

11 Thu tại xã 42  

11.1 Thu hoa lợi từ quỹ đất công ích và đất công 43  

11.2 Thu tiền cho thuê quầy bán hàng 44  

11.3 Thu hồi khoản chi năm trước 45  

11.4 Thu phạt, tịch thu 46  

11.5 Thu khác tại xã 47  

12 Thu khác ngân sách 48  

12.1 Thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ 49  

12.2 Thu chênh lệch trái phiếu 50  

12.3 Thu tiền phạt (không kể phạt tại xã) 51  

12.4 Thu tịch thu (không kể tịch thu tại xã) 52  

12.5 Thu hồi các khoản chi năm trước 53  

12.6 Thu khác còn lại (không kể thu khác tại xã) 54  

13  Thu xổ số kiến thiết 55  

13.1 Thuế giá trị gia tăng 56  

13.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 57  

13.3 Thu từ thu nhập sau thuế  58  

13.4 Thuế tiêu thụ đặc biệt 59  
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Chỉ tiêu Mã số Tổng số 

A B C 1 

13.5     Thu khác 60  

II Thu về dầu thô 61  

1  Thuế tài nguyên 62  

2  Thuế thu nhập doanh nghiệp 63  

3  Lợi nhuận sau thuế được chia của Chính phủ Việt Nam 64  

4  Dầu lãi được chia của Chính phủ Việt Nam 65  

5  Thu khác 66  

III Thu Hải quan 67  

1 Thuế xuất khẩu 68  

2 Thuế nhập khẩu 69  

3 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu 70  

4 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 71  

5 Thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam 72  

6 Thu chênh lệch giá hàng xuất, nhập khẩu 73  

IV Thu viện trợ 74  

B VAY CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 75  

I Vay bù đắp bội chi NSNN 76  

1 Vay trong nước bù đắp bội chi NSNN 77  

2 Vay ngoài nước bù đắp bội chi NSNN 78  

II Vay nước ngoài về cho vay lại 79  

III Vay cho mục đích khác 80  
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Chỉ tiêu Mã số Tổng số 

A B C 1 

1 Vay trong nước dùng cho mục đích khác 81  

2 Vay ngoài nước để dùng cho mục đích khác 82  

IV Tạm vay của NSNN 83  

1 Tạm ứng từ Ngân hàng Nhà nước theo lệnh của Chính phủ 84  

2 Tạm ứng ngân sách cấp trên 85  

3 Tạm vay khác 86  

 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

...., Ngày... tháng...năm...... 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: 005.Q/BCS-TKQG 

Ngày nhận báo cáo: 

Báo cáo quý: Ngày 12 tháng đầu quý  

sau quý báo cáo 

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  

TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

 

Quý ……. năm ……… 

Đơn vị báo cáo:  

Sở Tài chính .................. 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Cục Thống kê ................ 

 

  Đơn vị tính: Tỷ đồng 

  Chỉ tiêu Mã số Tổng số 

A B C 1 

  TỔNG SỐ (A+B) 01   

A CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 02   

I Chi đầu tư phát triển 03   

1 Chi đầu tư XDCB  04   

2 Chi xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch 05   

3 Chi góp vốn cổ phần các tổ chức tài chính quốc tế 06   

4 Chi bổ sung vốn điều lệ 07   

5 Bù chênh lệch lãi suất tín dụng Nhà nước 08   

6 
Bổ sung vốn DN cung cấp hàng hoá, dịch vụ công ích;  

DN khu kinh tế quốc phòng 09   

7 Chi cho vay đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn 10   

8 Chi bổ sung dự trữ nhà nước 11   

9 Chi đầu tư phát triển khác 12   

II Chi viện trợ 13   

III Chi trả nợ lãi, phí 14   
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  Chỉ tiêu Mã số Tổng số 

A B C 1 

1 Trả lãi, phí vay trong nước 15   

2 Trả lãi, phí vay ngoài nước 16   

  Trong đó: Trả nợ lãi, phí vay nước ngoài về cho vay lại 17   

IV Chi thường xuyên 18   

1 Chi quốc phòng 19   

2 Chi an ninh 20   

3 Chi đặc biệt 21   

4 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 22   

4.1 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 23   

4.2 Chi sự nghiệp dạy nghề 24   

4.3 Chi đào tạo lại 25   

5 Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ 26   

 Trong đó: Chi bằng nguồn vốn ngoài nhà nước 27  

6 Chi sự nghiệp y tế dân số và gia đình 28   

  Trong đó: Chi bằng nguồn vốn ngoài nước 29   

7 Chi sự nghiệp văn hoá thông tin 30   

8 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 31   

  Trong đó: Chi bằng nguồn vốn ngoài nước 32   

9 Chi sự nghiệp thể dục, thể thao 33   
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  Chỉ tiêu Mã số Tổng số 

A B C 1 

  Trong đó: Chi bằng nguồn vốn ngoài nước 34   

10 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 35   

11 Chi sự nghiệp kinh tế 36   

11.1 Chi sự nghiệp nông, lâm, thuỷ lợi 37   

11.2 Chi sự nghiệp thủy sản 38   

11.3 Chi sự nghiệp giao thông 39   

11.4 Chi sự nghiệp kinh tế khác 40   

12 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 41   

13 Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể 42   

13.1 Chi quản lý nhà nước 43   

13.2 Chi hoạt động Đảng, tổ chức chính trị 44   

13.3 Chi hỗ trợ hội, đoàn thể 45   

14 Chi trợ giá mặt hàng chính sách 46   

15 Chi khác ngân sách 47   

V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 48   

VI Chi cho vay 49   

1 Cho vay từ nguồn vốn trong nước 50   

2 Cho vay từ nguồn vốn ngoài nước 51   

B CHI CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH 52   
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  Chỉ tiêu Mã số Tổng số 

A B C 1 

1 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 53   

1.1 Bổ sung cân đối 54   

1.2 Bổ sung có mục tiêu 55   

2 Chi nộp ngân sách cấp trên 56   

C CHI TRẢ NỢ GỐC 57   

1 Trả nợ gốc vay trong nước 58   

2 Trả nợ gốc vay ngoài nước 59   

D CHI TẠM ỨNG 60   

E CHI CHUYỂN NGUỒN 61   

 

 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

...., Ngày... tháng...năm...... 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: 006.H/BCS-TKQG 

Ngày nhận báo cáo: 

Báo cáo 6 tháng: Ngày 12/7 

Báo cáo năm: Ngày 12/02 năm sau 

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  

CHO MỘT SỐ LĨNH VỰC 

 

6 tháng/Năm ……… 

Đơn vị báo cáo:  

Sở Tài chính tỉnh.............. 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Cục Thống kê ................... 
 

 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu Mã số 6 tháng/Cả năm 

A  B 1 

A. Chi cho hoạt động thông tin 01   

TỔNG CHI 02  

 Trong đó: Chi hoạt động (Nhóm 0500= I+II+III+IV)  03   

  I. Chi thanh toán cho cá nhân (Tiểu nhóm 0129) 04   

Trong đó:   

  - Tiền lương, tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng, phụ cấp lương (6000; 6050; 6100) 05   

  - Tiền thưởng, phúc lợi tập thể (6200; 6250) 06   

  - Các khoản đóng góp (6300) 07   

  - Chi cho cán bộ xã, thôn, bản đương chức (6350) 08   

  - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân (6400) 09   

 II. Chi về hàng hoá và dịch vụ (Tiểu nhóm 0130) 10   

 1. Thanh toán dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng; thông tin, tuyên truyền, liên lạc (6500; 6550; 6600) 11   

 2. Hội nghị (6650) 12   

 Trong đó: 

- (1) Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên (6652);  13   
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Chỉ tiêu Mã số 6 tháng/Cả năm 

A  B 1 

- (2) Thuê phiên dịch, biên dịch phục vụ hội nghị (6656); 

    3. Công tác phí (6700) 14   

    Trong đó:  Phụ cấp công tác phí (6702) 15   

    4. Chi phí thuê mướn (6750) 16   

    

Trong đó: - (1) Thuê chuyên gia và giảng viên nước ngoài và trong nước (6755, 6756);  

- (2) Thuê lao động trong nước (6757);  

- (3) Thuê phiên dịch, biên dịch (6761); 17   

    5. Chi đoàn ra và đoàn vào (6800; 6850) 18   

    Trong đó:   - Tiền ăn, tiền tiêu vặt (6802; 6852); 19   

       - Phí và lệ phí liên quan (6805; 6855) 20   

    

6. Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí 

thường xuyên (6900) 21   

    7. Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành (7000) 22   

    Trong đó:   - Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành (7012)  23   

       - Chi khoán thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học (7017) 24   

    III. Trả các khoản phí và lệ phí liên quan đến các khoản vay trong nước (8550) 25   

    IV. Các khoản chi hoạt động khác 26   

 B. Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng; bảo đảm xã hội 

bắt buộc  27   

TỔNG CHI  28   

 Trong đó: Chi hoạt động (Nhóm 0500= I+II+III+IV)  29   

    I. Chi thanh toán cho cá nhân (Tiểu nhóm 0129) 30   
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Chỉ tiêu Mã số 6 tháng/Cả năm 

A  B 1 

    

Trong đó:  - Tiền lương, tiền công trả cho lao động thường xuyên  

theo hợp đồng, phụ cấp lương (6000; 6050; 6100) 31   

       - Tiền thưởng, phúc lợi tập thể (6200; 6250) 32   

       - Các khoản đóng góp (6300) 33   

       - Chi cho cán bộ xã, thôn, bản đương chức (6350) 34   

       - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân (6400) 35   

    II. Chi về hàng hoá và dịch vụ (Tiểu nhóm 0130) 36   

    1. Thanh toán dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng; thông tin, tuyên truyền, liên lạc (6500; 6550; 6600) 37   

    2. Hội nghị (6650) 38   

    

Trong đó: - (1) Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên (6652);  

- (2) thuê phiên dịch, biên dịch phục vụ hội nghị (6656); 39   

    3. Công tác phí (6700) 40   

    Trong đó:  Phụ cấp công tác phí (6702) 41   

    4. Chi phí thuê mướn (6750) 42   

    

Trong đó: - (1) Thuê chuyên gia và giảng viên nước ngoài và trong nước (6755; 6756); 

- (2) Thuê lao động trong nước (6757); 

- (3) Thuê phiên dịch, biên dịch (6761); 

43 

  

    5. Chi đoàn ra và đoàn vào (6800; 6850) 44   

    Trong đó:   - Tiền ăn, tiền tiêu vặt (6802; 6852) 45   

       - Phí và lệ phí liên quan (6805; 6855) 46   

    

6. Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng  

các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên (6900) 

47 
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Chỉ tiêu Mã số 6 tháng/Cả năm 

A  B 1 

    7. Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành (7000) 48   

    Trong đó:   - Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành (7012) 49   

       - Chi khoán thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học (7017) 50   

    III. Trả các khoản phí và lệ phí liên quan đến các khoản vay trong nước (8550) 51   

    IV. Các khoản chi hoạt động khác 52   

C. Chi cho hoạt động khoa học và công nghệ  53   

TỔNG CHI  54   

 Trong đó: Chi hoạt động (Nhóm 0500= I+II+III+IV)  55   

   I. Chi thanh toán cho cá nhân (Tiểu nhóm 0129) 56   

    

Trong đó:  - Tiền lương, tiền công trả cho lao động thường xuyên  

theo hợp đồng, phụ cấp lương (6000; 6050; 6100) 57   

       - Tiền thưởng, phúc lợi tập thể (6200; 6250) 58   

       - Các khoản đóng góp (6300) 59   

       - Chi cho cán bộ xã, thôn, bản đương chức (6350) 60   

       - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân (6400) 61   

    II. Chi về hàng hoá và dịch vụ (Tiểu nhóm 0130) 62   

    1. Thanh toán dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng; thông tin, tuyên truyền, liên lạc (6500; 6550; 6600) 63   

    2. Hội nghị (6650) 64   

    

Trong đó: - (1) Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên (6652);  

- (2) Thuê phiên dịch, biên dịch phục vụ hội nghị (6656); 65   

    3. Công tác phí (6700) 66   
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Chỉ tiêu Mã số 6 tháng/Cả năm 

A  B 1 

    Trong đó:  Phụ cấp công tác phí (6702) 67   

    4. Chi phí thuê mướn (6750) 68   

    

Trong đó: - (1) Thuê chuyên gia và giảng viên nước ngoài và trong nước (6755; 6756); 

- (2) Thuê lao động trong nước (6757); 

- (3) Thuê phiên dịch, biên dịch (6761); 

69 

  

    5. Chi đoàn ra và đoàn vào (6800; 6850) 70   

    Trong đó:   - Tiền ăn, tiền tiêu vặt (6802; 6852); 71   

       - Phí và lệ phí liên quan (6805, 6855); 72   

    

6. Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng  

các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên (6900) 

73 

  

    7. Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành (7000) 74   

    Trong đó:   - Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành (7012) 75   

       - Chi khoán thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học (7017) 76   

    III. Trả các khoản phí và lệ phí liên quan đến các khoản vay trong nước (8550) 77   

    IV. Các khoản chi hoạt động khác 78   

D. Chi cho hoạt động sự nghiệp giáo dục và đào tạo 79   

TỔNG CHI  80   

 Trong đó: Chi hoạt động (Nhóm 0500= I+II+III+IV)  81   

    I. Chi thanh toán cho cá nhân (Tiểu nhóm 0129) 82   

    

Trong đó:  - Tiền lương, tiền công trả cho lao động thường xuyên  

theo hợp đồng, phụ cấp lương (6000; 6050; 6100) 83   
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Chỉ tiêu Mã số 6 tháng/Cả năm 

A  B 1 

       - Tiền thưởng, phúc lợi tập thể (6200; 6250) 84   

       - Các khoản đóng góp (6300) 85   

       - Chi cho cán bộ xã, thôn, bản đương chức (6350) 86   

       - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân (6400) 87   

    II. Chi về hàng hoá và dịch vụ (Tiểu nhóm 0130) 88   

    1. Thanh toán dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng; thông tin, tuyên truyền, liên lạc (6500; 6550; 6600) 89   

    2. Hội nghị (6650) 90   

    

Trong đó:  - (1) Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên (6652);  

 - (2) thuê phiên dịch, biên dịch phục vụ hội nghị (6656); 

91 

  

    3. Công tác phí (6700) 92   

    Trong đó:  Phụ cấp công tác phí (6702) 93   

    4. Chi phí thuê mướn (6750) 94   

    

Trong đó: - (1) Thuê chuyên gia và giảng viên nước ngoài và trong nước (6755; 6756); 

- (2) Thuê lao động trong nước (6757); 

- (3) thuê phiên dịch, biên dịch (6761); 

95 

  

    5. Chi đoàn ra và đoàn vào (6800; 6850) 96   

    Trong đó:   - Tiền ăn, tiền tiêu vặt (6802; 6852); 97   

       - Phí và lệ phí liên quan (6805; 6855); 98   

    

6. Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng  

các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên (6900) 

99 

  

    7. Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành (7000) 100   
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Chỉ tiêu Mã số 6 tháng/Cả năm 

A  B 1 

    Trong đó:   - Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành (7012) 101   

       - Chi khoán thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học (7017) 102   

    III. Trả các khoản phí và lệ phí liên quan đến các khoản vay trong nước (8550) 103   

    IV. Các khoản chi hoạt động khác 104   

E. Chi cho sự nghiệp y tế 105   

TỔNG CHI  106   

 Trong đó: Chi hoạt động (Nhóm 0500= I+II+III+IV)  107   

    I. Chi thanh toán cho cá nhân (Tiểu nhóm 0129) 108   

    

Trong đó:  - Tiền lương, tiền công trả cho lao động thường xuyên  

theo hợp đồng, phụ cấp lương (6000; 6050; 6100) 

109   

       - Tiền thưởng, phúc lợi tập thể (6200; 6250) 110   

       - Các khoản đóng góp (6300) 111   

       - Chi cho cán bộ xã, thôn, bản đương chức (6350) 112   

       - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân (6400) 113   

    II. Chi về hàng hoá và dịch vụ (Tiểu nhóm 0130) 114   

    1. Thanh toán dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng; thông tin, tuyên truyền, liên lạc (6500; 6550; 6600) 115   

    2. Hội nghị (6650) 116   

    

Trong đó: - (1) Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên (6652);  

- (2) Thuê phiên dịch, biên dịch phục vụ hội nghị (6656); 

117   

    3. Công tác phí (6700) 118   

    Trong đó:  Phụ cấp công tác phí (6702) 119   
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Chỉ tiêu Mã số 6 tháng/Cả năm 

A  B 1 

    4. Chi phí thuê mướn (6750) 120   

    

Trong đó: - (1) Thuê chuyên gia và giảng viên nước ngoài và trong nước (6755; 6756); 

- (2) Thuê lao động trong nước (6757); 

- (3) Thuê phiên dịch, biên dịch (6761); 

121   

    5. Chi đoàn ra và đoàn vào (6800; 6850) 122   

    Trong đó:   - Tiền ăn, tiền tiêu vặt (6802; 6852); 123   

       - Phí và lệ phí liên quan (6805; 6855); 124   

    

6. Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng  

các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên (6900) 

125 

  

    7. Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành (7000) 126   

    Trong đó:   - Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành (7012) 127   

       - Chi khoán thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học (7017) 128   

    III. Trả các khoản phí và lệ phí liên quan đến các khoản vay trong nước (8550) 129   

    IV. Các khoản chi hoạt động khác 130   

F. Chi cho sự nghiệp văn hoá thể thao 131   

TỔNG CHI  132   

 Trong đó: Chi hoạt động (Nhóm 0500= I+II+III+IV)  133   

    I. Chi thanh toán cho cá nhân (Tiểu nhóm 0129) 134   

    

Trong đó:  - Tiền lương, tiền công trả cho lao động thường xuyên  

theo hợp đồng, phụ cấp lương (6000; 6050; 6100) 135   

       - Tiền thưởng, phúc lợi tập thể (6200; 6250) 136   
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Chỉ tiêu Mã số 6 tháng/Cả năm 

A  B 1 

       - Các khoản đóng góp (6300) 137   

       - Chi cho cán bộ xã, thôn, bản đương chức (6350) 138   

       - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân (6400) 139   

    II. Chi về hàng hoá và dịch vụ (Tiểu nhóm 0130) 140   

    1. Thanh toán dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng; thông tin, tuyên truyền, liên lạc (6500; 6550; 6600) 141   

    2. Hội nghị (6650) 142   

    

Trong đó: - (1) Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên (6652); 

- (2) Thuê phiên dịch, biên dịch phục vụ hội nghị (6656); 

143 

  

    3. Công tác phí (6700) 144   

    Trong đó:  Phụ cấp công tác phí (6702) 145   

    4. Chi phí thuê mướn (6750) 146   

    

Trong đó: - (1) Thuê chuyên gia và giảng viên nước ngoài và trong nước (6755; 6756); 

- (2) Thuê lao động trong nước (6757); 

- (3) Thuê phiên dịch, biên dịch (6761); 

147 

  

    5. Chi đoàn ra và đoàn vào (6800; 6850) 148   

    Trong đó:   - Tiền ăn, tiền tiêu vặt (6802; 6852); 149   

       - Phí và lệ phí liên quan (6805; 6855); 150   

    

6. Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí 

thường xuyên (6900) 

151 

  

    7. Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành (7000) 152   

    Trong đó:   - Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành (7012) 153   
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Chỉ tiêu Mã số 6 tháng/Cả năm 

A  B 1 

       - Chi khoán thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học (7017) 154   

    III. Trả các khoản phí và lệ phí liên quan đến các khoản vay trong nước (8550) 155   

    IV. Các khoản chi hoạt động khác 156   

G. Chi cho hoạt động bảo vệ môi trường 157   

TỔNG CHI  158   

 Trong đó: Chi hoạt động (Nhóm 0500= I+II+III+IV)  159   

    I. Chi thanh toán cho cá nhân (Tiểu nhóm 0129) 160   

    

Trong đó:  - Tiền lương, tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng, phụ cấp lương  

(6000; 6050; 6100) 

161 

  

       - Tiền thưởng, phúc lợi tập thể (6200; 6250) 162   

       - Các khoản đóng góp (6300) 163   

       - Chi cho cán bộ xã, thôn, bản đương chức (6350) 164   

       - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân (6400) 165   

    II. Chi về hàng hoá và dịch vụ (Tiểu nhóm 0130) 166   

    1. Thanh toán dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng; thông tin, tuyên truyền, liên lạc (6500; 6550; 6600) 167   

    2. Hội nghị (6650) 168   

    

Trong đó:  - (1) Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên (6652);  

 - (2) thuê phiên dịch, biên dịch phục vụ hội nghị (6656); 

169 

  

    3. Công tác phí (6700) 170   

    Trong đó: - Phụ cấp công tác phí (6702) 171   

    4. Chi phí thuê mướn (6750) 172   

    

Trong đó: - (1) Thuê chuyên gia và giảng viên nước ngoài và trong nước (6755; 6756); 

- (2)  Thuê lao động trong nước (6757); 

173 
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Chỉ tiêu Mã số 6 tháng/Cả năm 

A  B 1 

- (3)  Thuê phiên dịch, biên dịch (6761); 

    5. Chi đoàn ra và đoàn vào (6800; 6850) 174   

    Trong đó:   - Tiền ăn, tiền tiêu vặt (6802; 6852); 175   

       - Phí và lệ phí liên quan (6805; 6855); 176   

    

6. Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí 

thường xuyên (6900) 

177 

  

    7. Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành (7000) 178   

    Trong đó:  - Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành (7012) 179   

      - Chi khoán thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học (7017) 180   

    III. Trả các khoản phí và lệ phí liên quan đến các khoản vay trong nước (8550) 181   

    IV. Các khoản chi hoạt động khác 182   

 

 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

...., Ngày... tháng...năm...... 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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 GIẢI THÍCH, CÁCH GHI BIỂU  

BIỂU SỐ 004.Q/BCS-TKQG: THU, VAY NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

a) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (tỉnh/thành phố): là toàn bộ các khoản thu 

mà chính quyền địa phương (tỉnh/thành phố) huy động vào quỹ ngân sách trong một 

thời kỳ để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của nhà nước. Nó chỉ bao gồm những khoản thu, 

mà chính quyền địa phương huy động vào ngân sách, không bị ràng buộc bởi trách 

nhiệm hoàn trả cho đối tượng nộp. 

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (tỉnh/thành phố) bao gồm: 

(1) Thu thuế do các tổ chức, cá nhân nộp theo quy định của pháp luật; 

(2) Các khoản phí, lệ phí, thu từ các hoạt động sự nghiệp nộp vào ngân sách theo 

quy định của pháp luật; 

(3) Các khoản thu từ hoạt động kinh tế của nhà nước theo quy định của pháp luật; 

(4) Các khoản thu từ đất: Tiền sử dụng đất; tiền cho thuê đất; tiền cho thuê và 

bán nhà thuộc sở hữu nhà nước; thu hoa lợi công sản và đất công ích; 

(5) Viện trợ không hoàn lại của chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ 

chức khác, các cá nhân ở nước ngoài cho địa phương; 

(6) Thu từ quỹ dự trữ tài chính; 

(7) Thu kết dư ngân sách; 

(8) Thu chuyển nguồn; 

(9) Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; 

(10) Huy động từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;  

(11) Thu bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương; 

b) Cơ cấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

Cơ cấu thu ngân sách 

nhà nước trên địa 

bàn (%) 

 

= 

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo 

từng loại phân tổ chủ yếu 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

c) Nội dung 

(1) Phản ánh số liệu về tình hình thu, vay ngân sách nhà nước tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương;  

(2) Phản ánh số liệu chính thức về thu và cân đối ngân sách nhà nước của quý 

báo cáo; 

(3) Báo cáo thuyết minh đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước thu, 

cân đối; kết quả đạt được trong kỳ. 

2. Cách ghi biểu 
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Các chỉ tiêu trong biểu này thống nhất với nội dung của các chỉ tiêu trong biểu 

mẫu dự toán về tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước được Bộ Tài chính ban 

hành cho tỉnh/thành phố.  

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu 

Phạm vi toàn tỉnh, thành phố. Số liệu thu thập quý báo cáo. 

4. Nguồn số liệu 

Sở Tài chính 

 

BIỂU SỐ 005.Q/BCS-TKQG: CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

a) Chi ngân sách nhà nước trên địa bàn 

Chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh: là toàn bộ các khoản chi của chính 

quyền địa phương được thực hiện trong một thời kỳ để thực hiện các chức năng, 

nhiệm vụ của mình và các khoản chi của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn 

tỉnh. 

Chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh gồm: 

(1) Chi đầu tư phát triển bao gồm các khoản chi: 

- Đầu tư  cho các dự án do địa phương quản lý theo các lĩnh vực được quy định 

tại khoản 2 Điều 38 Luật NSNN 

- Đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 

ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của  địa phương 

theo quy định của pháp luật;  

- Các khoản chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật. 

(2) Chi thường xuyên bao gồm các lĩnh vực: 

- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề; 

- Sự nghiệp khoa học và công nghệ; 

- Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phần giao địa phương quản lý; 

- Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình; 

- Sự nghiệp văn hóa thông tin; 

- Sự nghiệp phát thanh truyền hình; 

- Sự nghiệp thể dục thể thao; 

- Sự nghiệp bảo vệ môi trường; 

- Các hoạt động kinh tế; 

- Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức 

chính trị xã hội, hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp  theo quy định của pháp luật; 

- Chi đảm bảo xã hội, bao gồm cả chi thực hiện các chính sách xã hội theo quy 

định của pháp luật. 
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- Các khoản chi thường xuyên khác theo quy định của pháp luật. 

(3) Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay. 

(4) Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính địa phương. 

(5) Chi chuyển nguồn  sang  năm sau của ngân sách địa phương. 

(6) Chi bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới. 

(7) Chi hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ quy định tại các điểm a, b và c khoản 9 

Điều 9 của Luật NSNN. 

b) Cơ cấu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn 

 

Cơ cấu chi ngân sách nhà 

nước trên địa bàn (%) 

 

= 

Chi ngân sách nhà nước trên địa bàn 

 theo từng loại phân tổ chủ yếu 

Tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn 

 

c) Nội dung 

(1) Phản ánh số liệu ước tính về tình hình chi, cân đối ngân sách nhà nước tỉnh, 

thành phố của quý báo cáo; 

(2) Phản ánh số liệu chính thức về chi và cân đối chi ngân sách nhà nước của 

quý báo cáo; 

(3) Báo cáo thuyết minh đánh giá tình hình thực hiện chi ngân sách nhà nước, 

cân đối; kết quả đạt được trong kỳ. 

 2. Cách ghi biểu 

Các chỉ tiêu trong biểu này thống nhất với nội dung của các chỉ tiêu trong biểu 

mẫu dự toán về tình hình thực hiện chi ngân sách nhà nước được của Bộ Tài chính 

ban hành. 

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu 

Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập quý báo cáo. 

4. Nguồn số liệu 

Sở Tài chính  

 

BIỂU SỐ 006.H/BCS-TKQG: CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO MỘT SỐ LĨNH 

VỰC 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Phản ánh kết quả chi ngân sách nhà nước năm thực hiện phân theo một số lĩnh vực; 

Phản ánh số liệu chính thức về chi ngân sách nhà nước năm thực hiện theo một số 

mục chi chính, cho biết tỷ trọng một số mục chi trong tổng chi ngân sách nhà nước. 

2. Cách ghi biểu 

Các chỉ tiêu trong các biểu báo cáo này phù hợp với các chỉ tiêu của các biểu chi 

và cân đối ngân sách nhà nước của năm thực hiện do Bộ Tài chính ban hành theo 

khoản, mục cho một số lĩnh vực.  

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu 
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Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập 6 tháng, năm báo cáo. 

4. Nguồn số liệu 

Sở Tài chính  

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu số: 004.Q/BCS-TKQG 

Ngày nhận báo cáo: 

Báo cáo quý: Ngày 12 tháng đầu quý 

 sau quý báo cáo 

THU, VAY NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  

 

Quý ……. năm ……… 

Đơn vị báo cáo:  

Sở Tài chính tỉnh/thành phố ................ 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Cục Thống kê ...................................... 

 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

  

  
Chỉ tiêu Mã số Tổng số 

A B C 1 

  TỔNG SỐ (A+B) 01   

A  A. THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 02   

I Thu nội địa 03   

1 Thu từ kinh tế quốc doanh 04   

1.1 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước 05   

1.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 06   

1.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp
 
 07   

1.4 Thu từ thu nhập sau thuế  08   

1.5 Thuế tài nguyên 09   

1.6 Lệ phí môn bài 10   

1.7 Thu khác 11   

2 Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (không kể thu từ dầu thô) 12   

2.1 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước 13   

2.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 14   

2.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 15   

2.4 Lãi được chia của Chính phủ Việt Nam 16   

2.5 Thuế tài nguyên 17   

2.6 Lệ phí môn bài 18   



  

  
Chỉ tiêu Mã số Tổng số 

A B C 1 

2.7 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển 19   

2.8 Thu khác 20   

3 Thu từ khu vực công, thương nghiệp - ngoài quốc doanh 21   

3.1 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước 22   

3.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 23   

3.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 24   

3.4 Thuế tài nguyên 25   

3.5 Lệ phí môn bài 26   

3.6 Thu khác 27   

4 Thu chênh lệch thu chi Ngân sách Nhà nước 28   

5 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 29   

6 Thuế thu nhập cá nhân 30   

7 Lệ phí trước bạ 31   

8 Thuế bảo vệ môi trường 32   

9 Thu phí, lệ phí 33  

9.1 Thu phí, lệ phí trung ương 34  

9.2 Thu phí, lệ phí tỉnh, huyện 35  

9.3 Thu phí, lệ phí xã 36  

10 Các khoản thu về đất 37  

10.1 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 38  

10.2 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 39  

10.3 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước (không kể thu từ khu vực đầu tư nước ngoài) 40  



  

  
Chỉ tiêu Mã số Tổng số 

A B C 1 

10.4 Thu tiền sử dụng đất  41  

11 Thu tại xã 42  

11.1 Thu hoa lợi từ quỹ đất công ích và đất công 43  

11.2 Thu tiền cho thuê quầy bán hàng 44  

11.3 Thu hồi khoản chi năm trước 45  

11.4 Thu phạt, tịch thu 46  

11.5 Thu khác tại xã 47  

12 Thu khác ngân sách 48  

12.1 Thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ 49  

12.2 Thu chênh lệch trái phiếu 50  

12.3 Thu tiền phạt (không kể phạt tại xã) 51  

12.4 Thu tịch thu (không kể tịch thu tại xã) 52  

12.5 Thu hồi các khoản chi năm trước 53  

12.6 Thu khác còn lại (không kể thu khác tại xã) 54  

13  Thu xổ số kiến thiết 55  

13.1 Thuế giá trị gia tăng 56  

13.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 57  

13.3 Thu từ thu nhập sau thuế  58  

13.4 Thuế tiêu thụ đặc biệt 59  

13.5     Thu khác 60  

II Thu về dầu thô 61  

1  Thuế tài nguyên 62  



  

  
Chỉ tiêu Mã số Tổng số 

A B C 1 

2  Thuế thu nhập doanh nghiệp 63  

3  Lợi nhuận sau thuế được chia của Chính phủ Việt Nam 64  

4  Dầu lãi được chia của Chính phủ Việt Nam 65  

5  Thu khác 66  

III Thu Hải quan 67  

1 Thuế xuất khẩu 68  

2 Thuế nhập khẩu 69  

3 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu 70  

4 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 71  

5 Thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam 72  

6 Thu chênh lệch giá hàng xuất, nhập khẩu 73  

IV Thu viện trợ 74  

B VAY CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 75  

I Vay bù đắp bội chi NSNN 76  

1 Vay trong nước bù đắp bội chi NSNN 77  

2 Vay ngoài nước bù đắp bội chi NSNN 78  

II Vay nước ngoài về cho vay lại 79  

III Vay cho mục đích khác 80  

1 Vay trong nước dùng cho mục đích khác 81  

2 Vay ngoài nước để dùng cho mục đích khác 82  

IV Tạm vay của NSNN 83  

1 Tạm ứng từ Ngân hàng Nhà nước theo lệnh của Chính phủ 84  



  

  
Chỉ tiêu Mã số Tổng số 

A B C 1 

2 Tạm ứng ngân sách cấp trên 85  

3 Tạm vay khác 86  

 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

...., Ngày... tháng...năm...... 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



GIẢI THÍCH, CÁCH GHI BIỂU 

BIỂU SỐ 004.Q/BCS-TKQG: THU, VAY NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

a) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (tỉnh/thành phố): là toàn bộ các 

khoản thu mà chính quyền địa phương (tỉnh/thành phố) huy động vào quỹ ngân 

sách trong một thời kỳ để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của nhà nước. Nó chỉ bao 

gồm những khoản thu, mà chính quyền địa phương huy động vào ngân sách, 

không bị ràng buộc bởi trách nhiệm hoàn trả cho đối tượng nộp. 

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (tỉnh/thành phố) bao gồm: 

(1) Thu thuế do các tổ chức, cá nhân nộp theo quy định của pháp luật; 

(2) Các khoản phí, lệ phí, thu từ các hoạt động sự nghiệp nộp vào ngân 

sách theo quy định của pháp luật; 

(3) Các khoản thu từ hoạt động kinh tế của nhà nước theo quy định của pháp 

luật; 

(4) Các khoản thu từ đất: Tiền sử dụng đất; tiền cho thuê đất; tiền cho 

thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước; thu hoa lợi công sản và đất công ích; 

(5) Viện trợ không hoàn lại của chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, 

các tổ chức khác, các cá nhân ở nước ngoài cho địa phương; 

(6) Thu từ quỹ dự trữ tài chính; 

(7) Thu kết dư ngân sách; 

(8) Thu chuyển nguồn; 

(9) Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; 

(10) Huy động từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;  

(11) Thu bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung 

ương; 

b) Cơ cấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

Cơ cấu thu ngân sách 

nhà nước trên địa 
 

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo từng 

loại phân tổ chủ yếu 



bàn (%) = Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

c) Nội dung 

(1) Phản ánh số liệu về tình hình thu, vay ngân sách nhà nước tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương;  

(2) Phản ánh số liệu chính thức về thu và cân đối ngân sách nhà nước của 

quý báo cáo; 

(3) Báo cáo thuyết minh đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 

thu, cân đối; kết quả đạt được trong kỳ. 

2. Cách ghi biểu 

Các chỉ tiêu trong biểu này thống nhất với nội dung của các chỉ tiêu trong 

biểu mẫu dự toán về tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước được Bộ Tài 

chính ban hành cho tỉnh/thành phố.  

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu 

Phạm vi toàn tỉnh, thành phố. Số liệu thu thập quý báo cáo. 

4. Nguồn số liệu 

Sở Tài chính 

 



Biểu số: 005.Q/BCS-TKQG 

Ngày nhận báo cáo: 

Báo cáo quý: Ngày 12 tháng đầu quý  

sau quý báo cáo 

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  

TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

 

Quý ……. năm ……… 

Đơn vị báo cáo:  

Sở Tài chính .................. 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Cục Thống kê ................ 

 

  Đơn vị tính: Tỷ đồng 

  Chỉ tiêu Mã số Tổng số 

A B C 1 

  TỔNG SỐ (A+B) 01   

A CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 02   

I Chi đầu tư phát triển 03   

1 Chi đầu tư XDCB  04   

2 Chi xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch 05   

3 Chi góp vốn cổ phần các tổ chức tài chính quốc tế 06   

4 Chi bổ sung vốn điều lệ 07   

5 Bù chênh lệch lãi suất tín dụng Nhà nước 08   

6 
Bổ sung vốn DN cung cấp hàng hoá, dịch vụ công ích;  

DN khu kinh tế quốc phòng 09   

7 Chi cho vay đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn 10   

8 Chi bổ sung dự trữ nhà nước 11   

9 Chi đầu tư phát triển khác 12   

II Chi viện trợ 13   

III Chi trả nợ lãi, phí 14   

1 Trả lãi, phí vay trong nước 15   

2 Trả lãi, phí vay ngoài nước 16   



  Chỉ tiêu Mã số Tổng số 

A B C 1 

  Trong đó: Trả nợ lãi, phí vay nước ngoài về cho vay lại 17   

IV Chi thường xuyên 18   

1 Chi quốc phòng 19   

2 Chi an ninh 20   

3 Chi đặc biệt 21   

4 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 22   

4.1 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 23   

4.2 Chi sự nghiệp dạy nghề 24   

4.3 Chi đào tạo lại 25   

5 Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ 26   

 Trong đó: Chi bằng nguồn vốn ngoài nhà nước 27  

6 Chi sự nghiệp y tế dân số và gia đình 28   

  Trong đó: Chi bằng nguồn vốn ngoài nước 29   

7 Chi sự nghiệp văn hoá thông tin 30   

8 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 31   

  Trong đó: Chi bằng nguồn vốn ngoài nước 32   

9 Chi sự nghiệp thể dục, thể thao 33   

  Trong đó: Chi bằng nguồn vốn ngoài nước 34   

10 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 35   

11 Chi sự nghiệp kinh tế 36   



  Chỉ tiêu Mã số Tổng số 

A B C 1 

11.1 Chi sự nghiệp nông, lâm, thuỷ lợi 37   

11.2 Chi sự nghiệp thủy sản 38   

11.3 Chi sự nghiệp giao thông 39   

11.4 Chi sự nghiệp kinh tế khác 40   

12 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 41   

13 Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể 42   

13.1 Chi quản lý nhà nước 43   

13.2 Chi hoạt động Đảng, tổ chức chính trị 44   

13.3 Chi hỗ trợ hội, đoàn thể 45   

14 Chi trợ giá mặt hàng chính sách 46   

15 Chi khác ngân sách 47   

V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 48   

VI Chi cho vay 49   

1 Cho vay từ nguồn vốn trong nước 50   

2 Cho vay từ nguồn vốn ngoài nước 51   

B CHI CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH 52   

1 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 53   

1.1 Bổ sung cân đối 54   

1.2 Bổ sung có mục tiêu 55   

2 Chi nộp ngân sách cấp trên 56   



  Chỉ tiêu Mã số Tổng số 

A B C 1 

C CHI TRẢ NỢ GỐC 57   

1 Trả nợ gốc vay trong nước 58   

2 Trả nợ gốc vay ngoài nước 59   

D CHI TẠM ỨNG 60   

E CHI CHUYỂN NGUỒN 61   

 

 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

...., Ngày... tháng...năm...... 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIẢI THÍCH, CÁCH GHI BIỂU 

BIỂU SỐ 005.Q/BCS-TKQG: CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

a) Chi ngân sách nhà nước trên địa bàn 

Chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh: là toàn bộ các khoản chi của chính 

quyền địa phương được thực hiện trong một thời kỳ để thực hiện các chức năng, nhiệm 

vụ của mình và các khoản chi của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. 

Chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh gồm: 

(1) Chi đầu tư phát triển bao gồm các khoản chi: 

- Đầu tư  cho các dự án do địa phương quản lý theo các lĩnh vực được quy định tại 

khoản 2 Điều 38 Luật NSNN 

- Đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích 

do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của  địa phương theo 

quy định của pháp luật;  

- Các khoản chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật. 

(2) Chi thường xuyên bao gồm các lĩnh vực: 

- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề; 

- Sự nghiệp khoa học và công nghệ; 

- Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phần giao địa phương quản lý; 

- Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình; 

- Sự nghiệp văn hóa thông tin; 

- Sự nghiệp phát thanh truyền hình; 

- Sự nghiệp thể dục thể thao; 

- Sự nghiệp bảo vệ môi trường; 

- Các hoạt động kinh tế; 

- Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức 

chính trị xã hội, hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức 

xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp  theo quy định của pháp luật; 

- Chi đảm bảo xã hội, bao gồm cả chi thực hiện các chính sách xã hội theo quy 

định của pháp luật. 



- Các khoản chi thường xuyên khác theo quy định của pháp luật. 

(3) Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay. 

(4) Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính địa phương. 

(5) Chi chuyển nguồn  sang  năm sau của ngân sách địa phương. 

(6) Chi bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới. 

(7) Chi hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ quy định tại các điểm a, b và c khoản 9 

Điều 9 của Luật NSNN. 

b) Cơ cấu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn 

 

Cơ cấu chi ngân sách nhà nước 

trên địa bàn (%) 

 

= 

Chi ngân sách nhà nước trên địa bàn 

 theo từng loại phân tổ chủ yếu 

Tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn 

 

c) Nội dung 

(1) Phản ánh số liệu ước tính về tình hình chi, cân đối ngân sách nhà nước tỉnh, 

thành phố của quý báo cáo; 

(2) Phản ánh số liệu chính thức về chi và cân đối chi ngân sách nhà nước của quý 

báo cáo; 

(3) Báo cáo thuyết minh đánh giá tình hình thực hiện chi ngân sách nhà nước, cân 

đối; kết quả đạt được trong kỳ. 

 2. Cách ghi biểu 

Các chỉ tiêu trong biểu này thống nhất với nội dung của các chỉ tiêu trong biểu 

mẫu dự toán về tình hình thực hiện chi ngân sách nhà nước được của Bộ Tài chính ban 

hành. 

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu 

Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập quý báo cáo. 

4. Nguồn số liệu 

Sở Tài chính  
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Biểu số: 006.H/BCS-TKQG 

Ngày nhận báo cáo: 

Báo cáo 6 tháng: Ngày 12/7 

Báo cáo năm: Ngày 12/02 năm sau 

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  

CHO MỘT SỐ LĨNH VỰC 

 

6 tháng/Năm ……… 

Đơn vị báo cáo:  

Sở Tài chính tỉnh.............. 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Cục Thống kê ................... 
 

 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu Mã số 6 tháng/Cả năm 

A  B 1 

A. Chi cho hoạt động thông tin 01   

TỔNG CHI 02  

 Trong đó: Chi hoạt động (Nhóm 0500= I+II+III+IV)  03   

  I. Chi thanh toán cho cá nhân (Tiểu nhóm 0129) 04   

Trong đó:   

  - Tiền lương, tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng, phụ cấp lương (6000; 6050; 6100) 05   

  - Tiền thưởng, phúc lợi tập thể (6200; 6250) 06   

  - Các khoản đóng góp (6300) 07   

  - Chi cho cán bộ xã, thôn, bản đương chức (6350) 08   

  - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân (6400) 09   

 II. Chi về hàng hoá và dịch vụ (Tiểu nhóm 0130) 10   

 1. Thanh toán dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng; thông tin, tuyên truyền, liên lạc (6500; 6550; 6600) 11   

 2. Hội nghị (6650) 12   

 Trong đó: 

- (1) Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên (6652);  

- (2) Thuê phiên dịch, biên dịch phục vụ hội nghị (6656); 13   
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Chỉ tiêu Mã số 6 tháng/Cả năm 

A  B 1 

    3. Công tác phí (6700) 14   

    Trong đó:  Phụ cấp công tác phí (6702) 15   

    4. Chi phí thuê mướn (6750) 16   

    

Trong đó: - (1) Thuê chuyên gia và giảng viên nước ngoài và trong nước (6755, 6756);  

- (2) Thuê lao động trong nước (6757);  

- (3) Thuê phiên dịch, biên dịch (6761); 17   

    5. Chi đoàn ra và đoàn vào (6800; 6850) 18   

    Trong đó:   - Tiền ăn, tiền tiêu vặt (6802; 6852); 19   

       - Phí và lệ phí liên quan (6805; 6855) 20   

    

6. Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí 

thường xuyên (6900) 21   

    7. Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành (7000) 22   

    Trong đó:   - Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành (7012)  23   

       - Chi khoán thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học (7017) 24   

    III. Trả các khoản phí và lệ phí liên quan đến các khoản vay trong nước (8550) 25   

    IV. Các khoản chi hoạt động khác 26   

 B. Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng; bảo đảm xã hội 

bắt buộc  27   

TỔNG CHI  28   

 Trong đó: Chi hoạt động (Nhóm 0500= I+II+III+IV)  29   

    I. Chi thanh toán cho cá nhân (Tiểu nhóm 0129) 30   
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Chỉ tiêu Mã số 6 tháng/Cả năm 

A  B 1 

    

Trong đó:  - Tiền lương, tiền công trả cho lao động thường xuyên  

theo hợp đồng, phụ cấp lương (6000; 6050; 6100) 31   

       - Tiền thưởng, phúc lợi tập thể (6200; 6250) 32   

       - Các khoản đóng góp (6300) 33   

       - Chi cho cán bộ xã, thôn, bản đương chức (6350) 34   

       - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân (6400) 35   

    II. Chi về hàng hoá và dịch vụ (Tiểu nhóm 0130) 36   

    1. Thanh toán dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng; thông tin, tuyên truyền, liên lạc (6500; 6550; 6600) 37   

    2. Hội nghị (6650) 38   

    

Trong đó: - (1) Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên (6652);  

- (2) thuê phiên dịch, biên dịch phục vụ hội nghị (6656); 39   

    3. Công tác phí (6700) 40   

    Trong đó:  Phụ cấp công tác phí (6702) 41   

    4. Chi phí thuê mướn (6750) 42   

    

Trong đó: - (1) Thuê chuyên gia và giảng viên nước ngoài và trong nước (6755; 6756); 

- (2) Thuê lao động trong nước (6757); 

- (3) Thuê phiên dịch, biên dịch (6761); 

43 

  

    5. Chi đoàn ra và đoàn vào (6800; 6850) 44   

    Trong đó:   - Tiền ăn, tiền tiêu vặt (6802; 6852) 45   

       - Phí và lệ phí liên quan (6805; 6855) 46   

    

6. Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng  

các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên (6900) 

47 
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Chỉ tiêu Mã số 6 tháng/Cả năm 

A  B 1 

    7. Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành (7000) 48   

    Trong đó:   - Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành (7012) 49   

       - Chi khoán thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học (7017) 50   

    III. Trả các khoản phí và lệ phí liên quan đến các khoản vay trong nước (8550) 51   

    IV. Các khoản chi hoạt động khác 52   

C. Chi cho hoạt động khoa học và công nghệ  53   

TỔNG CHI  54   

 Trong đó: Chi hoạt động (Nhóm 0500= I+II+III+IV)  55   

   I. Chi thanh toán cho cá nhân (Tiểu nhóm 0129) 56   

    

Trong đó:  - Tiền lương, tiền công trả cho lao động thường xuyên  

theo hợp đồng, phụ cấp lương (6000; 6050; 6100) 57   

       - Tiền thưởng, phúc lợi tập thể (6200; 6250) 58   

       - Các khoản đóng góp (6300) 59   

       - Chi cho cán bộ xã, thôn, bản đương chức (6350) 60   

       - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân (6400) 61   

    II. Chi về hàng hoá và dịch vụ (Tiểu nhóm 0130) 62   

    1. Thanh toán dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng; thông tin, tuyên truyền, liên lạc (6500; 6550; 6600) 63   

    2. Hội nghị (6650) 64   

    

Trong đó: - (1) Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên (6652);  

- (2) Thuê phiên dịch, biên dịch phục vụ hội nghị (6656); 65   

    3. Công tác phí (6700) 66   
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Chỉ tiêu Mã số 6 tháng/Cả năm 

A  B 1 

    Trong đó:  Phụ cấp công tác phí (6702) 67   

    4. Chi phí thuê mướn (6750) 68   

    

Trong đó: - (1) Thuê chuyên gia và giảng viên nước ngoài và trong nước (6755; 6756); 

- (2) Thuê lao động trong nước (6757); 

- (3) Thuê phiên dịch, biên dịch (6761); 

69 

  

    5. Chi đoàn ra và đoàn vào (6800; 6850) 70   

    Trong đó:   - Tiền ăn, tiền tiêu vặt (6802; 6852); 71   

       - Phí và lệ phí liên quan (6805, 6855); 72   

    

6. Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng  

các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên (6900) 

73 

  

    7. Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành (7000) 74   

    Trong đó:   - Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành (7012) 75   

       - Chi khoán thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học (7017) 76   

    III. Trả các khoản phí và lệ phí liên quan đến các khoản vay trong nước (8550) 77   

    IV. Các khoản chi hoạt động khác 78   

D. Chi cho hoạt động sự nghiệp giáo dục và đào tạo 79   

TỔNG CHI  80   

 Trong đó: Chi hoạt động (Nhóm 0500= I+II+III+IV)  81   

    I. Chi thanh toán cho cá nhân (Tiểu nhóm 0129) 82   

    

Trong đó:  - Tiền lương, tiền công trả cho lao động thường xuyên  

theo hợp đồng, phụ cấp lương (6000; 6050; 6100) 83   
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Chỉ tiêu Mã số 6 tháng/Cả năm 

A  B 1 

       - Tiền thưởng, phúc lợi tập thể (6200; 6250) 84   

       - Các khoản đóng góp (6300) 85   

       - Chi cho cán bộ xã, thôn, bản đương chức (6350) 86   

       - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân (6400) 87   

    II. Chi về hàng hoá và dịch vụ (Tiểu nhóm 0130) 88   

    1. Thanh toán dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng; thông tin, tuyên truyền, liên lạc (6500; 6550; 6600) 89   

    2. Hội nghị (6650) 90   

    

Trong đó:  - (1) Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên (6652);  

 - (2) thuê phiên dịch, biên dịch phục vụ hội nghị (6656); 

91 

  

    3. Công tác phí (6700) 92   

    Trong đó:  Phụ cấp công tác phí (6702) 93   

    4. Chi phí thuê mướn (6750) 94   

    

Trong đó: - (1) Thuê chuyên gia và giảng viên nước ngoài và trong nước (6755; 6756); 

- (2) Thuê lao động trong nước (6757); 

- (3) thuê phiên dịch, biên dịch (6761); 

95 

  

    5. Chi đoàn ra và đoàn vào (6800; 6850) 96   

    Trong đó:   - Tiền ăn, tiền tiêu vặt (6802; 6852); 97   

       - Phí và lệ phí liên quan (6805; 6855); 98   

    

6. Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng  

các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên (6900) 

99 

  

    7. Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành (7000) 100   
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Chỉ tiêu Mã số 6 tháng/Cả năm 

A  B 1 

    Trong đó:   - Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành (7012) 101   

       - Chi khoán thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học (7017) 102   

    III. Trả các khoản phí và lệ phí liên quan đến các khoản vay trong nước (8550) 103   

    IV. Các khoản chi hoạt động khác 104   

E. Chi cho sự nghiệp y tế 105   

TỔNG CHI  106   

 Trong đó: Chi hoạt động (Nhóm 0500= I+II+III+IV)  107   

    I. Chi thanh toán cho cá nhân (Tiểu nhóm 0129) 108   

    

Trong đó:  - Tiền lương, tiền công trả cho lao động thường xuyên  

theo hợp đồng, phụ cấp lương (6000; 6050; 6100) 

109   

       - Tiền thưởng, phúc lợi tập thể (6200; 6250) 110   

       - Các khoản đóng góp (6300) 111   

       - Chi cho cán bộ xã, thôn, bản đương chức (6350) 112   

       - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân (6400) 113   

    II. Chi về hàng hoá và dịch vụ (Tiểu nhóm 0130) 114   

    1. Thanh toán dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng; thông tin, tuyên truyền, liên lạc (6500; 6550; 6600) 115   

    2. Hội nghị (6650) 116   

    

Trong đó: - (1) Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên (6652);  

- (2) Thuê phiên dịch, biên dịch phục vụ hội nghị (6656); 

117   

    3. Công tác phí (6700) 118   

    Trong đó:  Phụ cấp công tác phí (6702) 119   
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Chỉ tiêu Mã số 6 tháng/Cả năm 

A  B 1 

    4. Chi phí thuê mướn (6750) 120   

    

Trong đó: - (1) Thuê chuyên gia và giảng viên nước ngoài và trong nước (6755; 6756); 

- (2) Thuê lao động trong nước (6757); 

- (3) Thuê phiên dịch, biên dịch (6761); 

121   

    5. Chi đoàn ra và đoàn vào (6800; 6850) 122   

    Trong đó:   - Tiền ăn, tiền tiêu vặt (6802; 6852); 123   

       - Phí và lệ phí liên quan (6805; 6855); 124   

    

6. Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng  

các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên (6900) 

125 

  

    7. Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành (7000) 126   

    Trong đó:   - Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành (7012) 127   

       - Chi khoán thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học (7017) 128   

    III. Trả các khoản phí và lệ phí liên quan đến các khoản vay trong nước (8550) 129   

    IV. Các khoản chi hoạt động khác 130   

F. Chi cho sự nghiệp văn hoá thể thao 131   

TỔNG CHI  132   

 Trong đó: Chi hoạt động (Nhóm 0500= I+II+III+IV)  133   

    I. Chi thanh toán cho cá nhân (Tiểu nhóm 0129) 134   

    

Trong đó:  - Tiền lương, tiền công trả cho lao động thường xuyên  

theo hợp đồng, phụ cấp lương (6000; 6050; 6100) 135   

       - Tiền thưởng, phúc lợi tập thể (6200; 6250) 136   
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Chỉ tiêu Mã số 6 tháng/Cả năm 

A  B 1 

       - Các khoản đóng góp (6300) 137   

       - Chi cho cán bộ xã, thôn, bản đương chức (6350) 138   

       - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân (6400) 139   

    II. Chi về hàng hoá và dịch vụ (Tiểu nhóm 0130) 140   

    1. Thanh toán dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng; thông tin, tuyên truyền, liên lạc (6500; 6550; 6600) 141   

    2. Hội nghị (6650) 142   

    

Trong đó: - (1) Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên (6652); 

- (2) Thuê phiên dịch, biên dịch phục vụ hội nghị (6656); 

143 

  

    3. Công tác phí (6700) 144   

    Trong đó:  Phụ cấp công tác phí (6702) 145   

    4. Chi phí thuê mướn (6750) 146   

    

Trong đó: - (1) Thuê chuyên gia và giảng viên nước ngoài và trong nước (6755; 6756); 

- (2) Thuê lao động trong nước (6757); 

- (3) Thuê phiên dịch, biên dịch (6761); 

147 

  

    5. Chi đoàn ra và đoàn vào (6800; 6850) 148   

    Trong đó:   - Tiền ăn, tiền tiêu vặt (6802; 6852); 149   

       - Phí và lệ phí liên quan (6805; 6855); 150   

    

6. Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí 

thường xuyên (6900) 

151 

  

    7. Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành (7000) 152   

    Trong đó:   - Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành (7012) 153   
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Chỉ tiêu Mã số 6 tháng/Cả năm 

A  B 1 

       - Chi khoán thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học (7017) 154   

    III. Trả các khoản phí và lệ phí liên quan đến các khoản vay trong nước (8550) 155   

    IV. Các khoản chi hoạt động khác 156   

G. Chi cho hoạt động bảo vệ môi trường 157   

TỔNG CHI  158   

 Trong đó: Chi hoạt động (Nhóm 0500= I+II+III+IV)  159   

    I. Chi thanh toán cho cá nhân (Tiểu nhóm 0129) 160   

    

Trong đó:  - Tiền lương, tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng, phụ cấp lương  

(6000; 6050; 6100) 

161 

  

       - Tiền thưởng, phúc lợi tập thể (6200; 6250) 162   

       - Các khoản đóng góp (6300) 163   

       - Chi cho cán bộ xã, thôn, bản đương chức (6350) 164   

       - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân (6400) 165   

    II. Chi về hàng hoá và dịch vụ (Tiểu nhóm 0130) 166   

    1. Thanh toán dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng; thông tin, tuyên truyền, liên lạc (6500; 6550; 6600) 167   

    2. Hội nghị (6650) 168   

    

Trong đó:  - (1) Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên (6652);  

 - (2) thuê phiên dịch, biên dịch phục vụ hội nghị (6656); 

169 

  

    3. Công tác phí (6700) 170   

    Trong đó: - Phụ cấp công tác phí (6702) 171   

    4. Chi phí thuê mướn (6750) 172   

    

Trong đó: - (1) Thuê chuyên gia và giảng viên nước ngoài và trong nước (6755; 6756); 

- (2)  Thuê lao động trong nước (6757); 

173 
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Chỉ tiêu Mã số 6 tháng/Cả năm 

A  B 1 

- (3)  Thuê phiên dịch, biên dịch (6761); 

    5. Chi đoàn ra và đoàn vào (6800; 6850) 174   

    Trong đó:   - Tiền ăn, tiền tiêu vặt (6802; 6852); 175   

       - Phí và lệ phí liên quan (6805; 6855); 176   

    

6. Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí 

thường xuyên (6900) 

177 

  

    7. Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành (7000) 178   

    Trong đó:  - Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành (7012) 179   

      - Chi khoán thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học (7017) 180   

    III. Trả các khoản phí và lệ phí liên quan đến các khoản vay trong nước (8550) 181   

    IV. Các khoản chi hoạt động khác 182   

 

 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

...., Ngày... tháng...năm...... 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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GIẢI THÍCH, CÁCH GHI BIỂU 

BIỂU SỐ 006.H/BCS-TKQG: CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO MỘT SỐ 

LĨNH VỰC 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Phản ánh kết quả chi ngân sách nhà nước năm thực hiện phân theo một số lĩnh 

vực; 

Phản ánh số liệu chính thức về chi ngân sách nhà nước năm thực hiện theo một 

số mục chi chính, cho biết tỷ trọng một số mục chi trong tổng chi ngân sách nhà 

nước. 

2. Cách ghi biểu 

Các chỉ tiêu trong các biểu báo cáo này phù hợp với các chỉ tiêu của các 

biểu chi và cân đối ngân sách nhà nước của năm thực hiện do Bộ Tài chính ban 

hành theo khoản, mục cho một số lĩnh vực.  

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu 

Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập 6 tháng, năm báo cáo. 

4. Nguồn số liệu 

Sở Tài chính  

 



Biểu số 01/ THVĐT-T

Ngày nhận báo cáo: Ngày 10 tháng báo 

cáo

Tên chỉ tiêu Mã số

Kế hoạch 

năm (Năm 

2021)

Thực hiện 

tháng trước 

tháng báo 

cáo 

Dự tính 

tháng báo 

cáo

Cộng dồn 

từ đầu năm 

đến cuối 

tháng báo 

cáo 

A B 1 2 3 4

TỔNG SỐ (01=02+09+14) 01

1. Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh  

    (02=03+05+06+07+08)
02

a. Vốn cân đối ngân sách tỉnh 03

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 04

b. Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo 

mục tiêu
05

c. Vốn nước ngoài (ODA) 06

d. Xổ số kiến thiết 07

e. Vốn khác 08

2. Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện  

    (09=10+12+13)
09

a. Vốn cân đối ngân sách huyện 10

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 11

b. Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 12

c. Vốn khác 13

3. Vốn ngân sách nhà nước cấp xã 

    (14=15+17+18)
14

a. Vốn cân đối ngân sách xã 15

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 16

b. Vốn huyện hỗ trợ đầu tư theo mục 

tiêu
17

c. Vốn khác 18
                                                     

     Người lập biểu Người duyệt biểu

Đơn vị báo cáo: Sở Tài Chính

VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN 

THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

Tháng     năm 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

Thanh Hóa, ngày    tháng     năm 2021

Giám Đốc


