
Quỹ 

lương

Mua sắm, 

sửa chữa

Trích lập các 

quỹ

I Quyết toán thu 54,668,172,367       54,668,172,367      

A Tổng số thu 54,668,172,367       54,668,172,367      

1  Số thu phí, lệ phí

1.1 Lệ phí

1.2 Phí

2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ         54,668,172,367        54,668,172,367 

3 Thu sự nghiệp khác 

B Chi từ nguồn thu được để lại         45,255,054,547 45,255,054,547      

1 Chi từ nguồn thu phí được để lại         45,255,054,547        45,255,054,547 

1.1

Chi sự nghiệp hoạt động SX, cung ứng dịch 

vụ

        45,255,054,547        45,255,054,547 

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         45,255,054,547        45,255,054,547 

 Trong đó : Giá vốn hàng bán         22,171,718,443        22,171,718,443 

                  Chi phí quản lý         23,083,336,104        23,083,336,104 

 + Chi phí tiền lương, tiền công, chi phí khác 

cho nhân viên

        17,587,307,355        17,587,307,355 

 + Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử 

dụng 5,437,925,494         5,437,925,494        

 + Chi phí khấu hao TSCĐ                43,179,255               43,179,255 

 + Chi phí hoạt động khác                14,924,000               14,924,000 

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

1  Số phí, lệ phí nộp NSNN

1.1 Lệ phí

1.2 Phí

2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

3 Hoạt động sự nghiệp khác 

          ĐV tính:  đồng

Trong đó

Số liệu quyết toán

 được duyệt

Số liệu

 báo cáo

 quyết toán

Nội dung
Số 

TT
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TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẾN LỨC

 Chương: 423

 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2018

BẢNG CÔNG KHAI

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)



Quỹ 

lương

Mua sắm, 

sửa chữa

Trích lập các 

quỹ

Trong đó

Số liệu quyết toán

 được duyệt

Số liệu

 báo cáo

 quyết toán

Nội dung
Số 

TT

II

Quyết toán chi ngân sách nhà nước        ( 

NSNN cấp )
        25,963,099,527        25,963,099,527 

1 Chi quản lý hành chính         25,963,099,527        25,963,099,527 

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ         11,543,349,185        11,543,349,185 

 + Chi phí tiền lương, tiền công, chi phí khác 

cho nhân viên

          3,624,041,304          3,624,041,304 

 + Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử 

dụng

             516,635,417             516,635,417 

 + Chi phí Hao mòn TSCĐ           7,402,672,464          7,402,672,464 

 + Chi phí hoạt động khác

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 14,419,750,342       14,419,750,342      

 + Chi phí tiền lương, tiền công, chi phí khác 

cho nhân viên 10,553,896,447       10,553,896,447      

 + Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử 

dụng 1,140,460,126         1,140,460,126        

 + Chi phí Hao mòn TSCĐ 1,323,791,769         1,323,791,769        

 + Chi phí hoạt động khác 1,401,602,000         1,401,602,000        

NGƯỜI LẬP BẢNG

Dương Thị Hưởng

Bến Lức, Ngày 31 tháng 03 năm 2019

GIÁM ĐỐC


