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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 (đợt 1)
của Cục Y tế dự phòng

ho
an
l.d

Căn cứ Nghị định 163/2016NĐ – CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài
chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách,
các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số 75/QĐ- BYT ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Bộ
trưởng Bộ Y tế về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2022 (đợt 1)
Căn cứ Quyết định số 2268/QĐ-BYT ngày 05/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng
thuộc Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Kế toán trưởng Cục Y tế dự phòng
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 (dợt 1) của Cục
Y tế dự phòng (theo biểu mẫu đính kèm)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Ông: Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng và các đơn vị liên quan
tổ chức thực hiện quyết định này./.
Nơi nhận :

CỤC TRƯỞNG

- Như điều 3;
- Vụ KHTC (để báo cáo);
- Các Phòng/Văn phòng Cục (để thực hiện);
- Lưu: VT,VP.

Phan Trọng Lân

Đơn vị: Cục Y tế dự phòng
Chương: 023
DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 04/QĐ-DP ngày 10/02/ 2022 của Cục Y tế dự phòng)
ĐVT: 1.000 đồng
Nội dung

STT
I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1

Số thu phí, lệ phí

Dự toán được giao

1.1

Lệ phí

1.2

Phí

50.000

Chi từ nguồn thu phí được để lại

40.000

2
2.1

Chi sự nghiệp

2.2

Chi quản lý hành chính

40.000

Số phí, lệ phí nộp NSNN

10.000

3
3.1

Lệ phí

3.2

Phí

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

1

Chi quản lý hành chính

8.420.000

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

8.120.000

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

3

3.1

3.2

Chi hoạt động y tế dự phòng
Các hoạt động chương trình, dự án cấp Bộ, hoạt động y tế
dự phòng (Phòng chống các bệnh lây nhiễm; không lây
nhiễm, giảm muối trong khẩu phần ăn; Chương trình sức
khỏe Việt Nam; Hoạt động kiểm dịch biên giới; Công tác
quản lý tiêm chủng, an toàn sinh học; Triển khai Luật PC
tác hại rượu bia; Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát;
Hỗ trợ xây dựng văn bản QPPL trong lĩnh vực y tế dự
phòng.
Kinh phí dự phòng phòng chống dịch và các nhiệm vụ
đột xuất của Bộ Y tế

10.000
53.620.000

300.000
45.200.000

13.000.000

32.200.000

