
ĐVT: Triệu đồng

Số 
TT 

Nội dung Dự toán được giao

(1) (2) (3)

I/   I. Thu hoạt động sự nghiệp:

1  1. Số thu phí, lệ phí 400,0

    - Phí trong lĩnh vực Y tế, Dược, Mỹ phẩm 400,0

2  2. Chi từ nguồn phí, lệ phí để lại 305,0

    - Phí trong lĩnh vực Y tế, Dược, Mỹ phẩm 305,0

-

Trong đó: Trích 35% và 40% từ chênh lệch nguồn thu được để lại 
đơn vị để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương (đã giảm trừ vào 

định mức dự toán kinh phí NSNN cấp giao tự chủ)

-62,0

3  3. Số phí, lệ phí nộp ngân sách 95,0

    - Phí trong lĩnh vực Y tế, Dược, Mỹ phẩm 95,0

II/ Dự toán chi ngân sách nhà nước 6.182,4

1  1. Quản lý hành chính ( Loại 340 Khoản 341 ) 6.182,4                               

1.1    1.1 Kinh phí thực hiện tự chủ 5.752,4                              

  Trong đó: Đã giảm trừ tiết kiệm 10 % chi thường xuyên để tạo 
nguồn cải cách tiền lương tại ngân sách tỉnh

-109,6

1.2   1.2 Nguồn tiết kiệm 10% TH cải cách tiền lương  -                                     

1.3   1.3 Kinh phí không thực hiện tự chủ 430,0                                 

   + Quỹ Thi đua khen thưởng 40,0                                   

   + Kiểm soát thủ tục hành chính 30,0                                   

   + Hoạt động của BCĐ liên ngành về ATTP 20,0                                   

Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC, ngày 28/9/2021 của Bộ Tài chính

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

  Đơn vị: Văn phòng Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
 Chương: 423

(Kèm theo Quyết định số  1224 /QĐ- SYT  ngày  09/5/2022 của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn)



Số 
TT 

Nội dung Dự toán được giao

(1) (2) (3)

   + Trang phục thanh tra y tế 20,0                                   

  + Mua sắm tài sản (máy vi tính, máy in, photo) 90,0                                   

  + Sửa chữa xe ô tô 50,0                                   

  + Chi phí cho các Đoàn thanh tra, kiểm tra 180,0                                 

2  2. Sự nghiệp y tế 1.300,0                               

2.1. Sự nghiệp y tế khác ( Loại 130 Khoản 139) 1.300,0                               

   c) Dự toán chi không thường xuyên 1.300,0                              

   + Quỹ Thi đua khen thưởng ngành y tế 500,0                                 

  + Kinh phí cho các Đoàn đi chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám 

sát, đánh giá các hoạt động thuộc lĩnh vực  Y tế -Dân số trên địa 
bàn tỉnh; Chi phí các Đoàn đi đánh giá chấm điểm bộ tiêu chí 

Quốc gia về y tế xã, phúc tra chấm điểm bệnh viện hàng năm.

300,0                                 

 + Chi phi thuê tư vấn thẩm định giá, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá 
hồ sơ dự thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa 

chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu tập trung thuốc, vật tư, trang thiết 

bị y tế

500,0                                 


