
Đvt: Triệu đồng

Số 

TT 
Nội dung Dự toán được giao

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách 

1  Số thu 

1.1 Thu phí, lệ phí

1.2 Thu sự nghiệp, dịch vụ

Thu dịch vụ y tế dự phòng 260,000                    

Thu dịch vụ khám chữa bệnh 54,890,000               

2 Chi từ nguồn thu được để lại

2.1 Chi sự nghiệp 

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 55,150,000               

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2.2 Chi quản lý hành chính

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

3  Số phí, lệ phí nộp NSNN

3.1 Lệ phí

Lệ phí A

Lệ phí B

II Dự toán chi ngân sách nhà nước

1 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề ( L 070 - K 085 )

1.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

Trong đó : 10% tiết kiệm

1.2  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 460,000                    

Trong đó : 10% tiết kiệm

2

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình ( L 130 - K 131 ) ( Dự phòng, 

dân số 6,618,000                 

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 6,618,000                 

Trong đó : 10% tiết kiệm 34,000                      

 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài 

chính

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

  Đơn vị: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẾN LỨC

 Chương: 423

( Kèm theo Quyết định số  05 /QĐ-SYT ngày  02/01/2019 của Sở y tế Long an )

BẢNG CÔNG KHAI



Số 

TT 
Nội dung Dự toán được giao

2.2  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

Trong đó : 10% tiết kiệm

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình ( L 130 - K 132 ) ( Tổ y tế ) 497,000                    

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 497,000                    

Trong đó : 10% tiết kiệm

3.2  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

Trong đó : 10% tiết kiệm

4

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình ( L 130 - K 151 ) ( Hoạt dộng  

chương trình dân số ) 216,000                    

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

Trong đó : 10% tiết kiệm

4.2  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 216,000                    

Trong đó : 10% tiết kiệm

C TRẠM Y TẾ

II Tổng số thu, chi, nộp ngân sách 

1  Số thu 

1.1 Thu phí, lệ phí

1.2 Thu sự nghiệp, dịch vụ 1,450,000                 

Thu dịch vụ khám chữa bệnh 1,450,000                 

Chi từ nguồn thu được để lại 1,450,000                 

Chi sự nghiệp 

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1,450,000                 

III Dự toán chi ngân sách nhà nước

1 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình ( L 130 - K 132 ) 11,035,000               

1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

Trong đó : 10% tiết kiệm

1.2  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 11,035,000               

Trong đó : 10% tiết kiệm 29,400                      

                                                                                    Bến Lức, ngày 09 tháng 01 năm 2019

         NGƯỜI LẬP BẢNG                                                GIÁM ĐỐC 


