
Sở Y tế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu Mẫu biểu số 49

Chƣơng:423

PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC NĂM 2022
(Kèm theo quyết định số:        /QĐ-SYT ngày       /12/2021 của Sở Y tế.)

Đơn vị: 1.000 đồng

CHI TIẾT THEO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

Tổng dự toán
 Số tiết kiệm 10% 

thực hiện CCTL 

 Số đƣợc sử dụng (sau 

khi trừ tiết kiệm)  
Tổng dự toán

 Số tiết kiệm 10% 

thực hiện CCTL 

 Số đƣợc sử dụng (sau 

khi trừ tiết kiệm)  

A B 1 2 3 4 5 6

I
Tổng số thu, chi, nộp 

ngân sách phí, lệ phí 
          2.256.000            1.000.000 

1.2 Phí           2.256.000            1.000.000 

1 Phí y tế tư nhân           1.000.000            1.000.000 

2 Phí quản lý ATVSTP              500.000   

3 Phí giám định Y khoa              756.000   

2
Chi từ nguồn thu phí 

đƣợc để lại
          1.818.000               750.000 

2.1
Chi sự nghiệp y tế, dân 

số và gia đình
             718.000   

a
Kp tự chủ (phí giám 

định Y khoa)
             718.000   

2.2
Chi quản lý hành 

chính
          1.100.000               750.000 

a Kinh phí tự chủ           1.100.000               750.000 

3
Số phí, lệ phí nộp 

NSNN
             438.000               250.000 

3.2 Phí              438.000               250.000 

1 Phí  y tế tư nhân              250.000               250.000 

2 Phí quản lý ATVSTP              150.000   

3 Phí giám định Y khoa                38.000   

II
Dự toán chi ngân sách 

nhà nƣớc 
        254.751.000       12.568.000      242.183.000        15.597.000            556.000         15.041.000 

1
Chi quản lý hành 

chính 
          14.488.000            531.000        13.957.000          8.151.000            301.000           7.850.000 

1.1 Kinh phí tự chủ           11.998.000            486.000        11.512.000          6.999.000            282.000           6.717.000 

1.2
KP hợp đồng lao động 

(theo NĐ 68 và 161)
            1.820.000                      -            1.820.000             780.000              780.000 

1.3
Kp không tự chủ (kèm 

biểu chi tiết)
               670.000              45.000             625.000             372.000              19.000              353.000 

2
Chi sự nghiệp đào tạo, 

dạy nghề
          10.529.000            369.000        10.160.000          6.781.000            245.000           6.536.000 

2.1 Kinh phí tự chủ             3.212.000              74.000          3.138.000                        -   

2.2
Kp không tự chủ (kèm 

biểu chi tiết)
            7.317.000            295.000          7.022.000          6.781.000            245.000           6.536.000 

3
 Chi sự nghiệp y tế, 

dân số và gia đình 
      229.269.000       11.668.000      217.601.000             386.000              10.000              376.000   

3.1
 công tác khám chữa 

bệnh 
          83.218.000         5.584.000        77.634.000           386.000              10.000              376.000   

a Kinh phí  tự chủ           59.483.000         5.359.000        54.124.000                        -   

c Kinh phí không tự chủ           23.735.000            225.000        23.510.000             386.000              10.000              376.000 

3.2
 công tác y tế dự 

phòng và y tế khác 
          29.277.000         1.020.000        28.257.000                     -                        -                          -     

a Kinh phí tự chủ           28.048.000         1.020.000        27.028.000 

b Kinh phí không tự chủ             1.229.000                      -            1.229.000 

3.3
 Trạm y tế xã, phƣờng, 

thị trấn 
        116.774.000         5.064.000      111.710.000                     -                        -                          -     

a Kinh phí tự chủ         116.774.000         5.064.000      111.710.000 

4
Chi sự nghiệp Khoa 

học- Công nghệ
               352.000                      -               352.000             166.000              166.000 

Kinh phí không tự chủ                352.000                      -               352.000             166.000                      -                166.000 

5
Nhiệm vụ không tự 

chủ khác
               113.000                      -               113.000             113.000              113.000 

Chi khen thưởng                113.000                      -               113.000             113.000                      -                113.000 

Mã số ĐVSD NSNN

Mã số KBNN 

1017362

1711

Tổng số
ST

T
Nội dung

Văn phòng Sở Y tế



2
Sở Y tế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Chƣơng:423

A B

I
Tổng số thu, chi, nộp 

ngân sách phí, lệ phí 

1.2 Phí

1 Phí y tế tư nhân

2 Phí quản lý ATVSTP

3 Phí giám định Y khoa

2
Chi từ nguồn thu phí 

đƣợc để lại

2.1
Chi sự nghiệp y tế, dân 

số và gia đình

a
Kp tự chủ (phí giám 

định Y khoa)

2.2
Chi quản lý hành 

chính

a Kinh phí tự chủ

3
Số phí, lệ phí nộp 

NSNN

3.2 Phí

1 Phí  y tế tư nhân

2 Phí quản lý ATVSTP

3 Phí giám định Y khoa

II
Dự toán chi ngân sách 

nhà nƣớc 

1
Chi quản lý hành 

chính 

1.1 Kinh phí tự chủ

1.2
KP hợp đồng lao động 

(theo NĐ 68 và 161)

1.3
Kp không tự chủ (kèm 

biểu chi tiết)

2
Chi sự nghiệp đào tạo, 

dạy nghề

2.1 Kinh phí tự chủ

2.2
Kp không tự chủ (kèm 

biểu chi tiết)

3
 Chi sự nghiệp y tế, 

dân số và gia đình 

3.1
 công tác khám chữa 

bệnh 

a Kinh phí  tự chủ

c Kinh phí không tự chủ

3.2
 công tác y tế dự 

phòng và y tế khác 

a Kinh phí tự chủ

b Kinh phí không tự chủ

3.3
 Trạm y tế xã, phƣờng, 

thị trấn 

a Kinh phí tự chủ

4
Chi sự nghiệp Khoa 

học- Công nghệ

Kinh phí không tự chủ

5
Nhiệm vụ không tự 

chủ khác

Chi khen thưởng

Mã số ĐVSD NSNN

Mã số KBNN 

ST

T
Nội dung

PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC NĂM 2022

Đơn vị: 1.000 đồng Đơn vị: 1.000 đồng

CHI TIẾT THEO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

Tổng dự toán

 Số tiết kiệm 

10% thực hiện 

CCTL 

 Số đƣợc sử dụng 

(sau khi trừ tiết 

kiệm)  

Tổng dự toán

 Số tiết kiệm 

10% thực 

hiện CCTL 

 Số đƣợc sử dụng 

(sau khi trừ tiết 

kiệm)  

Tổng dự toán

 Số tiết kiệm 

10% thực hiện 

CCTL 

 Số đƣợc sử dụng 

(sau khi trừ tiết 

kiệm)  

7 8 9 10 11 12 13 14 15

         500.000                -                    -   

         500.000                -                    -   

       500.000   

         350.000                -                    -   

         350.000                -                    -   

       350.000   

         150.000                -                    -   

         150.000                -                    -   

                 -     

       150.000   

      3.705.000   147.000   3.558.000   2.818.000   83.000    2.735.000    3.748.000   124.000   3.624.000 

      3.690.000   147.000   3.543.000   2.647.000   83.000    2.564.000                -   

      2.872.000   121.000   2.751.000   2.127.000   83.000    2.044.000 

       520.000             -          520.000    520.000           -           520.000                -   

       298.000     26.000      272.000                   -                  -   

                   -               -                  -                  -             -                   -      3.748.000   124.000   3.624.000 

               -                   -          3.212.000     74.000     3.138.000 

               -                   -        536.000     50.000      486.000   

                 -               -                  -                  -             -                   -                    -               -                  -     

                 -               -                  -                  -             -                   -                    -               -                  -     

               -                   -                  -                    -   

                   -                  -                  -                   -                  -   

                 -               -                  -                  -             -                   -                    -               -                  -     

                 -               -                  -                  -             -                   -                    -               -                  -     

           15.000         15.000      171.000       171.000                  -                  -   

         15.000           15.000    171.000           -         171.000                  -   

                 -                    -                -                     -                  -                    -   

               -                   -                  -   

1099964

1711

1020546 1014319

1711 1711

Trƣờng Trung cấp y tếChi cục ATVSTP Chi cục Dân số và KHHGĐ
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Sở Y tế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Chƣơng:423

A B

I
Tổng số thu, chi, nộp 

ngân sách phí, lệ phí 

1.2 Phí

1 Phí y tế tư nhân

2 Phí quản lý ATVSTP

3 Phí giám định Y khoa

2
Chi từ nguồn thu phí 

đƣợc để lại

2.1
Chi sự nghiệp y tế, dân 

số và gia đình

a
Kp tự chủ (phí giám 

định Y khoa)

2.2
Chi quản lý hành 

chính

a Kinh phí tự chủ

3
Số phí, lệ phí nộp 

NSNN

3.2 Phí

1 Phí  y tế tư nhân

2 Phí quản lý ATVSTP

3 Phí giám định Y khoa

II
Dự toán chi ngân sách 

nhà nƣớc 

1
Chi quản lý hành 

chính 

1.1 Kinh phí tự chủ

1.2
KP hợp đồng lao động 

(theo NĐ 68 và 161)

1.3
Kp không tự chủ (kèm 

biểu chi tiết)

2
Chi sự nghiệp đào tạo, 

dạy nghề

2.1 Kinh phí tự chủ

2.2
Kp không tự chủ (kèm 

biểu chi tiết)

3
 Chi sự nghiệp y tế, 

dân số và gia đình 

3.1
 công tác khám chữa 

bệnh 

a Kinh phí  tự chủ

c Kinh phí không tự chủ

3.2
 công tác y tế dự 

phòng và y tế khác 

a Kinh phí tự chủ

b Kinh phí không tự chủ

3.3
 Trạm y tế xã, phƣờng, 

thị trấn 

a Kinh phí tự chủ

4
Chi sự nghiệp Khoa 

học- Công nghệ

Kinh phí không tự chủ

5
Nhiệm vụ không tự 

chủ khác

Chi khen thưởng

Mã số ĐVSD NSNN

Mã số KBNN 

ST

T
Nội dung

Đơn vị: 1.000 đồng Đơn vị: 1.000 đồng

CHI TIẾT THEO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

Tổng dự toán
 Số tiết kiệm 10% 

thực hiện CCTL 

 Số đƣợc sử dụng 

(sau khi trừ tiết 

kiệm)  

Tổng dự toán
 Số tiết kiệm 10% 

thực hiện CCTL 

 Số đƣợc sử dụng 

(sau khi trừ tiết 

kiệm)  

16 17 18 19 20 21 22

                   -                      -                      -   

                   -                      -                      -   

                   -                      -                      -   

                   -                      -                      -   

                   -                      -                      -   

                   -                      -                      -   

      6.976.000            20.000       6.956.000       4.600.000                    -         4.600.000                    -   

                   -                      -   

                   -                      -   

                   -                      -   

                   -                      -   

                   -                      -                      -                      -                      -   

                   -                      -   

                   -                      -   

    6.976.000            20.000       6.956.000       4.600.000                    -         4.600.000                    -     

    6.976.000            20.000       6.956.000       4.600.000                    -         4.600.000                    -     

                 -                        -                      -                    -     

      6.976.000            20.000       6.956.000       4.600.000                    -         4.600.000 

                 -                      -                      -                      -                      -                      -                      -     

                 -                      -                      -                      -                      -                      -                      -     

                   -                      -                      -                      -                      -   

                   -                      -   

                 -                        -                    -                        -                    -     

                   -                      -   

1020547

1711

Bệnh viện 

Mắt

Bệnh viện Lê Lợi

1017611 1080351

1711 1719

Bệnh viện Bà Rịa 
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Sở Y tế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Chƣơng:423

A B

I
Tổng số thu, chi, nộp 

ngân sách phí, lệ phí 

1.2 Phí

1 Phí y tế tư nhân

2 Phí quản lý ATVSTP

3 Phí giám định Y khoa

2
Chi từ nguồn thu phí 

đƣợc để lại

2.1
Chi sự nghiệp y tế, dân 

số và gia đình

a
Kp tự chủ (phí giám 

định Y khoa)

2.2
Chi quản lý hành 

chính

a Kinh phí tự chủ

3
Số phí, lệ phí nộp 

NSNN

3.2 Phí

1 Phí  y tế tư nhân

2 Phí quản lý ATVSTP

3 Phí giám định Y khoa

II
Dự toán chi ngân sách 

nhà nƣớc 

1
Chi quản lý hành 

chính 

1.1 Kinh phí tự chủ

1.2
KP hợp đồng lao động 

(theo NĐ 68 và 161)

1.3
Kp không tự chủ (kèm 

biểu chi tiết)

2
Chi sự nghiệp đào tạo, 

dạy nghề

2.1 Kinh phí tự chủ

2.2
Kp không tự chủ (kèm 

biểu chi tiết)

3
 Chi sự nghiệp y tế, 

dân số và gia đình 

3.1
 công tác khám chữa 

bệnh 

a Kinh phí  tự chủ

c Kinh phí không tự chủ

3.2
 công tác y tế dự 

phòng và y tế khác 

a Kinh phí tự chủ

b Kinh phí không tự chủ

3.3
 Trạm y tế xã, phƣờng, 

thị trấn 

a Kinh phí tự chủ

4
Chi sự nghiệp Khoa 

học- Công nghệ

Kinh phí không tự chủ

5
Nhiệm vụ không tự 

chủ khác

Chi khen thưởng

Mã số ĐVSD NSNN

Mã số KBNN 

ST

T
Nội dung

Đơn vị: 1.000 đồng Đơn vị: 1.000 đồng

CHI TIẾT THEO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

Tổng dự toán
 Số tiết kiệm 10% thực 

hiện CCTL 

 Số đƣợc sử dụng (sau 

khi trừ tiết kiệm)  
Tổng dự toán

 Số tiết kiệm 10% 

thực hiện CCTL 

 Số đƣợc sử dụng (sau 

khi trừ tiết kiệm)  

23 24 25 26 27 28

                   -                       -   

                   -                       -   

                   -                       -   

                   -                       -   

                   -                       -   

                   -                       -   

    13.526.000         1.186.000        12.340.000      10.295.000          441.000          9.854.000 

                      -                         -   

                      -                         -   

                      -                         -   

                      -                         -   

                   -                         -                       -                         -   

                      -                         -   

                      -                         -   

  13.526.000         1.186.000        12.340.000      10.295.000          441.000          9.854.000   

  13.526.000         1.186.000        12.340.000      10.295.000          441.000          9.854.000   

    11.258.000         1.126.000        10.132.000        9.849.000          396.000          9.453.000 

      2.268.000              60.000          2.208.000           446.000            45.000             401.000 

                 -                        -                         -                       -                      -                         -     

                 -                        -                         -                       -                      -                         -     

                   -                         -                       -                         -   

                      -                         -   

                 -                           -                     -                           -   

                      -                         -   

1020693 1124239

1715 1711

Bệnh viện Tâm Thần Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí
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Sở Y tế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Chƣơng:423

A B

I
Tổng số thu, chi, nộp 

ngân sách phí, lệ phí 

1.2 Phí

1 Phí y tế tư nhân

2 Phí quản lý ATVSTP

3 Phí giám định Y khoa

2
Chi từ nguồn thu phí 

đƣợc để lại

2.1
Chi sự nghiệp y tế, dân 

số và gia đình

a
Kp tự chủ (phí giám 

định Y khoa)

2.2
Chi quản lý hành 

chính

a Kinh phí tự chủ

3
Số phí, lệ phí nộp 

NSNN

3.2 Phí

1 Phí  y tế tư nhân

2 Phí quản lý ATVSTP

3 Phí giám định Y khoa

II
Dự toán chi ngân sách 

nhà nƣớc 

1
Chi quản lý hành 

chính 

1.1 Kinh phí tự chủ

1.2
KP hợp đồng lao động 

(theo NĐ 68 và 161)

1.3
Kp không tự chủ (kèm 

biểu chi tiết)

2
Chi sự nghiệp đào tạo, 

dạy nghề

2.1 Kinh phí tự chủ

2.2
Kp không tự chủ (kèm 

biểu chi tiết)

3
 Chi sự nghiệp y tế, 

dân số và gia đình 

3.1
 công tác khám chữa 

bệnh 

a Kinh phí  tự chủ

c Kinh phí không tự chủ

3.2
 công tác y tế dự 

phòng và y tế khác 

a Kinh phí tự chủ

b Kinh phí không tự chủ

3.3
 Trạm y tế xã, phƣờng, 

thị trấn 

a Kinh phí tự chủ

4
Chi sự nghiệp Khoa 

học- Công nghệ

Kinh phí không tự chủ

5
Nhiệm vụ không tự 

chủ khác

Chi khen thưởng

Mã số ĐVSD NSNN

Mã số KBNN 

ST

T
Nội dung

Đơn vị: 1.000 đồng Đơn vị: 1.000 đồng

CHI TIẾT THEO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

Tổng dự toán
 Số tiết kiệm 10% 

thực hiện CCTL 

 Số đƣợc sử dụng 

(sau khi trừ tiết 

kiệm)  

Tổng dự toán
 Số tiết kiệm 10% thực 

hiện CCTL 

 Số đƣợc sử dụng (sau khi 

trừ tiết kiệm)  

29 30 31 32 33 34

                    -                        -   

                    -                        -   

                    -                        -   

                    -                        -   

                    -                        -   

                    -                        -   

       3.300.000          330.000       2.970.000       30.344.000             1.290.000           29.054.000 

                   -                            -   

                   -                            -   

                   -                            -   

                   -                            -   

                    -                      -                        -                            -   

                   -                            -   

                   -                            -   

     3.300.000          330.000       2.970.000       30.344.000             1.290.000           29.054.000   

     3.300.000          330.000       2.970.000              69.000                          -                    69.000   

       2.651.000          265.000       2.386.000                      -                            -                            -   

          649.000            65.000          584.000              69.000                  69.000 

                  -                      -                      -           3.968.000                145.000             3.823.000   

        3.808.000                145.000             3.663.000 

           160.000                160.000 

                  -                      -                      -         26.307.000             1.145.000           25.162.000   

      26.307.000             1.145.000           25.162.000 

                    -                      -                        -                            -   

                   -                            -   

                  -                        -                      -                              -   

                   -                            -   

1125199 1098284

1711 1719

Bệnh viện Y học cổ truyền TTYT thành phố Vũng Tàu
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Sở Y tế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Chƣơng:423

A B

I
Tổng số thu, chi, nộp 

ngân sách phí, lệ phí 

1.2 Phí

1 Phí y tế tư nhân

2 Phí quản lý ATVSTP

3 Phí giám định Y khoa

2
Chi từ nguồn thu phí 

đƣợc để lại

2.1
Chi sự nghiệp y tế, dân 

số và gia đình

a
Kp tự chủ (phí giám 

định Y khoa)

2.2
Chi quản lý hành 

chính

a Kinh phí tự chủ

3
Số phí, lệ phí nộp 

NSNN

3.2 Phí

1 Phí  y tế tư nhân

2 Phí quản lý ATVSTP

3 Phí giám định Y khoa

II
Dự toán chi ngân sách 

nhà nƣớc 

1
Chi quản lý hành 

chính 

1.1 Kinh phí tự chủ

1.2
KP hợp đồng lao động 

(theo NĐ 68 và 161)

1.3
Kp không tự chủ (kèm 

biểu chi tiết)

2
Chi sự nghiệp đào tạo, 

dạy nghề

2.1 Kinh phí tự chủ

2.2
Kp không tự chủ (kèm 

biểu chi tiết)

3
 Chi sự nghiệp y tế, 

dân số và gia đình 

3.1
 công tác khám chữa 

bệnh 

a Kinh phí  tự chủ

c Kinh phí không tự chủ

3.2
 công tác y tế dự 

phòng và y tế khác 

a Kinh phí tự chủ

b Kinh phí không tự chủ

3.3
 Trạm y tế xã, phƣờng, 

thị trấn 

a Kinh phí tự chủ

4
Chi sự nghiệp Khoa 

học- Công nghệ

Kinh phí không tự chủ

5
Nhiệm vụ không tự 

chủ khác

Chi khen thưởng

Mã số ĐVSD NSNN

Mã số KBNN 

ST

T
Nội dung

Đơn vị: 1.000 đồng Đơn vị: 1.000 đồng

CHI TIẾT THEO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

Tổng dự toán
 Số tiết kiệm 10% thực 

hiện CCTL 

 Số đƣợc sử dụng (sau 

khi trừ tiết kiệm)  
Tổng dự toán

 Số tiết kiệm 10% thực 

hiện CCTL 

 Số đƣợc sử dụng (sau 

khi trừ tiết kiệm)  

35 36 37 38 39 40

                     -                        -   

                     -                        -   

                     -                        -   

                     -                        -   

                     -                        -   

                     -                        -   

      30.997.000         1.789.000       29.208.000       22.164.000         1.209.000       20.954.000 

                     -                        -   

                     -                        -   

                     -                        -   

                     -                        -   

                     -                        -                        -                        -   

                     -                        -   

                     -                        -   

    30.997.000         1.789.000       29.208.000       22.164.000         1.209.000       20.954.000   

      9.635.000            854.000         8.781.000         4.327.000            408.000         3.919.000   

        8.539.000            854.000         7.685.000         4.081.000            408.000         3.673.000 

        1.096.000         1.096.000            246.000            246.000 

      2.901.000            107.000         2.794.000         3.803.000            139.000         3.664.000   

        2.901.000            107.000         2.794.000         3.803.000            139.000         3.664.000 

    18.461.000            828.000       17.633.000       14.034.000            662.000       13.371.000   

      18.461.000            828.000       17.633.000       14.034.000            662.000       13.371.000 

                     -                        -                        -                        -   

                     -                        -   

                   -                          -                      -                          -   

                     -                        -   

1098288 1020446

1712 1716

TTYT huyện Xuyên Mộc TTYT thị xã Phú Mỹ
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Sở Y tế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Chƣơng:423

A B

I
Tổng số thu, chi, nộp 

ngân sách phí, lệ phí 

1.2 Phí

1 Phí y tế tư nhân

2 Phí quản lý ATVSTP

3 Phí giám định Y khoa

2
Chi từ nguồn thu phí 

đƣợc để lại

2.1
Chi sự nghiệp y tế, dân 

số và gia đình

a
Kp tự chủ (phí giám 

định Y khoa)

2.2
Chi quản lý hành 

chính

a Kinh phí tự chủ

3
Số phí, lệ phí nộp 

NSNN

3.2 Phí

1 Phí  y tế tư nhân

2 Phí quản lý ATVSTP

3 Phí giám định Y khoa

II
Dự toán chi ngân sách 

nhà nƣớc 

1
Chi quản lý hành 

chính 

1.1 Kinh phí tự chủ

1.2
KP hợp đồng lao động 

(theo NĐ 68 và 161)

1.3
Kp không tự chủ (kèm 

biểu chi tiết)

2
Chi sự nghiệp đào tạo, 

dạy nghề

2.1 Kinh phí tự chủ

2.2
Kp không tự chủ (kèm 

biểu chi tiết)

3
 Chi sự nghiệp y tế, 

dân số và gia đình 

3.1
 công tác khám chữa 

bệnh 

a Kinh phí  tự chủ

c Kinh phí không tự chủ

3.2
 công tác y tế dự 

phòng và y tế khác 

a Kinh phí tự chủ

b Kinh phí không tự chủ

3.3
 Trạm y tế xã, phƣờng, 

thị trấn 

a Kinh phí tự chủ

4
Chi sự nghiệp Khoa 

học- Công nghệ

Kinh phí không tự chủ

5
Nhiệm vụ không tự 

chủ khác

Chi khen thưởng

Mã số ĐVSD NSNN

Mã số KBNN 

ST

T
Nội dung

Đơn vị: 1.000 đồng Đơn vị: 1.000 đồng

CHI TIẾT THEO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

Tổng dự toán
 Số tiết kiệm 10% thực 

hiện CCTL 

 Số đƣợc sử dụng (sau 

khi trừ tiết kiệm)  
Tổng dự toán

 Số tiết kiệm 10% thực 

hiện CCTL 

 Số đƣợc sử dụng (sau 

khi trừ tiết kiệm)  

41 42 43 44 45 46

                       -                          -   

                       -                          -   

                       -                          -   

                       -                          -   

                       -                          -   

                       -                          -   

       17.370.000              799.000        16.571.000        30.768.000          1.538.000        29.231.000 

                       -                          -   

                       -                          -   

                       -                          -   

                       -                          -   

                       -                          -                          -                          -   

                       -                          -   

                       -                          -   

     17.370.000              799.000        16.571.000        30.768.000          1.538.000        29.231.000   

       2.209.000              189.000          2.020.000          6.096.000              546.000          5.550.000   

         1.895.000              189.000          1.706.000          5.462.000              546.000          4.916.000 

             314.000              314.000              634.000              634.000 

       1.733.000                63.000          1.670.000          1.684.000                63.000          1.621.000   

         1.733.000                63.000          1.670.000          1.684.000                63.000          1.621.000 

     13.428.000              547.000        12.881.000        22.988.000              929.000        22.060.000   

       13.428.000              547.000        12.881.000        22.988.000              929.000        22.060.000 

                       -                          -                          -                          -   

                       -                          -   

                     -                            -                        -                            -   

                       -                          -   

1098285 1098290

1714 1715

TTYT thành phố Bà Rịa TTYT huyện Châu Đức
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Sở Y tế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Chƣơng:423

A B

I
Tổng số thu, chi, nộp 

ngân sách phí, lệ phí 

1.2 Phí

1 Phí y tế tư nhân

2 Phí quản lý ATVSTP

3 Phí giám định Y khoa

2
Chi từ nguồn thu phí 

đƣợc để lại

2.1
Chi sự nghiệp y tế, dân 

số và gia đình

a
Kp tự chủ (phí giám 

định Y khoa)

2.2
Chi quản lý hành 

chính

a Kinh phí tự chủ

3
Số phí, lệ phí nộp 

NSNN

3.2 Phí

1 Phí  y tế tư nhân

2 Phí quản lý ATVSTP

3 Phí giám định Y khoa

II
Dự toán chi ngân sách 

nhà nƣớc 

1
Chi quản lý hành 

chính 

1.1 Kinh phí tự chủ

1.2
KP hợp đồng lao động 

(theo NĐ 68 và 161)

1.3
Kp không tự chủ (kèm 

biểu chi tiết)

2
Chi sự nghiệp đào tạo, 

dạy nghề

2.1 Kinh phí tự chủ

2.2
Kp không tự chủ (kèm 

biểu chi tiết)

3
 Chi sự nghiệp y tế, 

dân số và gia đình 

3.1
 công tác khám chữa 

bệnh 

a Kinh phí  tự chủ

c Kinh phí không tự chủ

3.2
 công tác y tế dự 

phòng và y tế khác 

a Kinh phí tự chủ

b Kinh phí không tự chủ

3.3
 Trạm y tế xã, phƣờng, 

thị trấn 

a Kinh phí tự chủ

4
Chi sự nghiệp Khoa 

học- Công nghệ

Kinh phí không tự chủ

5
Nhiệm vụ không tự 

chủ khác

Chi khen thưởng

Mã số ĐVSD NSNN

Mã số KBNN 

ST

T
Nội dung

Đơn vị: 1.000 đồng Đơn vị: 1.000 đồng

CHI TIẾT THEO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

Tổng dự toán
 Số tiết kiệm 10% thực 

hiện CCTL 

 Số đƣợc sử dụng (sau 

khi trừ tiết kiệm)  
Tổng dự toán

 Số tiết kiệm 10% thực 

hiện CCTL 

 Số đƣợc sử dụng (sau 

khi trừ tiết kiệm)  

47 48 49 50 51 52

                       -                          -   

                       -                          -   

                       -                          -   

                       -                          -   

                       -                          -   

                       -                          -   

        14.620.000              703.000         13.917.000         19.426.000           1.152.000         18.274.000 

                       -                          -   

                       -                          -   

                       -                          -   

                       -                          -   

                       -                          -                          -                          -   

                       -                          -   

                       -                          -   

      14.620.000              703.000         13.917.000         19.426.000           1.152.000         18.274.000   

        1.876.000              154.000           1.722.000           6.661.000              653.000           6.008.000   

          1.540.000              154.000           1.386.000           6.526.000              653.000           5.873.000 

             336.000              336.000              135.000              135.000 

        4.004.000              139.000           3.865.000           2.416.000                95.000           2.321.000   

          3.844.000              139.000           3.705.000           2.416.000                95.000           2.321.000 

             160.000              160.000 

        8.740.000              410.000           8.330.000         10.349.000              404.000           9.945.000   

          8.740.000              410.000           8.330.000         10.349.000              404.000           9.945.000 

                       -                          -                          -                          -   

                       -                          -   

                     -                            -                        -                            -   

                       -                          -   

1098289 1098287

1713 1717

TTYT huyện Long Điền TTYT huyện Đất Đỏ
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Sở Y tế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Chƣơng:423

A B

I
Tổng số thu, chi, nộp 

ngân sách phí, lệ phí 

1.2 Phí

1 Phí y tế tư nhân

2 Phí quản lý ATVSTP

3 Phí giám định Y khoa

2
Chi từ nguồn thu phí 

đƣợc để lại

2.1
Chi sự nghiệp y tế, dân 

số và gia đình

a
Kp tự chủ (phí giám 

định Y khoa)

2.2
Chi quản lý hành 

chính

a Kinh phí tự chủ

3
Số phí, lệ phí nộp 

NSNN

3.2 Phí

1 Phí  y tế tư nhân

2 Phí quản lý ATVSTP

3 Phí giám định Y khoa

II
Dự toán chi ngân sách 

nhà nƣớc 

1
Chi quản lý hành 

chính 

1.1 Kinh phí tự chủ

1.2
KP hợp đồng lao động 

(theo NĐ 68 và 161)

1.3
Kp không tự chủ (kèm 

biểu chi tiết)

2
Chi sự nghiệp đào tạo, 

dạy nghề

2.1 Kinh phí tự chủ

2.2
Kp không tự chủ (kèm 

biểu chi tiết)

3
 Chi sự nghiệp y tế, 

dân số và gia đình 

3.1
 công tác khám chữa 

bệnh 

a Kinh phí  tự chủ

c Kinh phí không tự chủ

3.2
 công tác y tế dự 

phòng và y tế khác 

a Kinh phí tự chủ

b Kinh phí không tự chủ

3.3
 Trạm y tế xã, phƣờng, 

thị trấn 

a Kinh phí tự chủ

4
Chi sự nghiệp Khoa 

học- Công nghệ

Kinh phí không tự chủ

5
Nhiệm vụ không tự 

chủ khác

Chi khen thưởng

Mã số ĐVSD NSNN

Mã số KBNN 

ST

T
Nội dung

Đơn vị: 1.000 đồng Đơn vị: 1.000 đồng

CHI TIẾT THEO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

Tổng dự toán
 Số tiết kiệm 10% thực 

hiện CCTL 

 Số đƣợc sử dụng (sau 

khi trừ tiết kiệm)  
Tổng dự toán

 Số tiết kiệm 10% thực 

hiện CCTL 

 Số đƣợc sử dụng (sau 

khi trừ tiết kiệm)  

53 54 55 56 57 58

                      -                         -   

                      -                         -   

                      -                         -   

                      -                         -   

                      -                         -   

                      -                         -   

       16.319.000             942.000        15.377.000             482.000               25.000             457.000 

                      -                         -   

                      -                         -   

                      -                         -   

                      -                         -   

                      -                         -                         -                         -   

                      -                         -   

                      -                         -   

     16.319.000             942.000        15.377.000             376.000               25.000             351.000   

     13.012.000             768.000        12.244.000             250.000               25.000             225.000   

         7.682.000             768.000          6.914.000                       -   

         5.330.000          5.330.000             250.000               25.000             225.000 

          840.000               35.000             805.000             126.000                       -               126.000   

            840.000               35.000             805.000                       -                         -                         -   

            126.000             126.000 

       2.467.000             139.000          2.328.000                       -                         -                         -     

         2.467.000             139.000          2.328.000 

                      -                         -               106.000             106.000 

                      -             106.000               106.000 

                    -                           -                       -                           -   

                      -                         -   

1098286

1718

1130555

1711

TTYT Quân dân y huyện Côn Đảo Trung tâm kiểm soát bệnh tật
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Sở Y tế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Chƣơng:423

A B

I
Tổng số thu, chi, nộp 

ngân sách phí, lệ phí 

1.2 Phí

1 Phí y tế tư nhân

2 Phí quản lý ATVSTP

3 Phí giám định Y khoa

2
Chi từ nguồn thu phí 

đƣợc để lại

2.1
Chi sự nghiệp y tế, dân 

số và gia đình

a
Kp tự chủ (phí giám 

định Y khoa)

2.2
Chi quản lý hành 

chính

a Kinh phí tự chủ

3
Số phí, lệ phí nộp 

NSNN

3.2 Phí

1 Phí  y tế tư nhân

2 Phí quản lý ATVSTP

3 Phí giám định Y khoa

II
Dự toán chi ngân sách 

nhà nƣớc 

1
Chi quản lý hành 

chính 

1.1 Kinh phí tự chủ

1.2
KP hợp đồng lao động 

(theo NĐ 68 và 161)

1.3
Kp không tự chủ (kèm 

biểu chi tiết)

2
Chi sự nghiệp đào tạo, 

dạy nghề

2.1 Kinh phí tự chủ

2.2
Kp không tự chủ (kèm 

biểu chi tiết)

3
 Chi sự nghiệp y tế, 

dân số và gia đình 

3.1
 công tác khám chữa 

bệnh 

a Kinh phí  tự chủ

c Kinh phí không tự chủ

3.2
 công tác y tế dự 

phòng và y tế khác 

a Kinh phí tự chủ

b Kinh phí không tự chủ

3.3
 Trạm y tế xã, phƣờng, 

thị trấn 

a Kinh phí tự chủ

4
Chi sự nghiệp Khoa 

học- Công nghệ

Kinh phí không tự chủ

5
Nhiệm vụ không tự 

chủ khác

Chi khen thưởng

Mã số ĐVSD NSNN

Mã số KBNN 

ST

T
Nội dung

Đơn vị: 1.000 đồng Đơn vị: 1.000 đồng

CHI TIẾT THEO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

Tổng dự toán
 Số tiết kiệm 10% thực 

hiện CCTL 

 Số đƣợc sử dụng (sau 

khi trừ tiết kiệm)  
Tổng dự toán

 Số tiết kiệm 10% thực 

hiện CCTL 

 Số đƣợc sử dụng (sau 

khi trừ tiết kiệm)  

59 60 61 62 63 64

            756.000                         -   

            756.000                         -   

                    -     

                    -     

          756.000   

            718.000                         -   

            718.000 

          718.000   

                      -                           -   

                    -     

              38.000                         -   

              38.000                         -   

                    -     

                    -     

            38.000   

         1.902.000               37.000            1.865.000            1.516.000                 39.000            1.477.000 

                        -                           -   

                        -                           -   

                        -                           -   

                        -                           -   

                      -                           -                           -                           -   

                        -                           -   

                        -                           -   

       1.902.000               37.000            1.865.000            1.494.000                 39.000            1.455.000   

                    -                         -                           -                           -                           -                           -     

                      -                           -                           -   

       1.902.000               37.000            1.865.000            1.494.000                 39.000            1.455.000   

         1.902.000               37.000            1.865.000            1.494.000                 39.000            1.455.000 

                    -                         -                           -                           -                           -                           -     

                      -                           -                   22.000                 22.000 

                        -                 22.000                   22.000 

                    -                             -                         -                             -   

                        -                           -   

1096912

1719

1110785

1711

Trung tâm Giám định Y khoa Trung tâm Pháp Y
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Sở Y tế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Chƣơng:423

A B

I
Tổng số thu, chi, nộp 

ngân sách phí, lệ phí 

1.2 Phí

1 Phí y tế tư nhân

2 Phí quản lý ATVSTP

3 Phí giám định Y khoa

2
Chi từ nguồn thu phí 

đƣợc để lại

2.1
Chi sự nghiệp y tế, dân 

số và gia đình

a
Kp tự chủ (phí giám 

định Y khoa)

2.2
Chi quản lý hành 

chính

a Kinh phí tự chủ

3
Số phí, lệ phí nộp 

NSNN

3.2 Phí

1 Phí  y tế tư nhân

2 Phí quản lý ATVSTP

3 Phí giám định Y khoa

II
Dự toán chi ngân sách 

nhà nƣớc 

1
Chi quản lý hành 

chính 

1.1 Kinh phí tự chủ

1.2
KP hợp đồng lao động 

(theo NĐ 68 và 161)

1.3
Kp không tự chủ (kèm 

biểu chi tiết)

2
Chi sự nghiệp đào tạo, 

dạy nghề

2.1 Kinh phí tự chủ

2.2
Kp không tự chủ (kèm 

biểu chi tiết)

3
 Chi sự nghiệp y tế, 

dân số và gia đình 

3.1
 công tác khám chữa 

bệnh 

a Kinh phí  tự chủ

c Kinh phí không tự chủ

3.2
 công tác y tế dự 

phòng và y tế khác 

a Kinh phí tự chủ

b Kinh phí không tự chủ

3.3
 Trạm y tế xã, phƣờng, 

thị trấn 

a Kinh phí tự chủ

4
Chi sự nghiệp Khoa 

học- Công nghệ

Kinh phí không tự chủ

5
Nhiệm vụ không tự 

chủ khác

Chi khen thưởng

Mã số ĐVSD NSNN

Mã số KBNN 

ST

T
Nội dung

Đơn vị: 1.000 đồng Đơn vị: 1.000 đồng

CHI TIẾT THEO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

Tổng dự toán
 Số tiết kiệm 10% 

thực hiện CCTL 

 Số đƣợc sử dụng 

(sau khi trừ tiết 

kiệm)  

65 66 67 68 69 70 71

                  -                       -   

                  -                       -   

                  -                       -   

                  -                       -   

                  -                       -   

                  -                       -   

     3.693.000         158.000       3.535.000       253.000             246.000              284.000                     -   

                   -   

                   -                     -     

                   -   

                   -                     -     

                  -                      -                       -   

                   -                     -     

                   -   

   3.623.000         158.000       3.465.000       253.000             246.000              284.000                     -     

                -                     -                      -                   -                         -                          -                       -     

                  -                   -   

   3.623.000         158.000       3.465.000       253.000             246.000              284.000                     -     

     3.623.000         158.000       3.465.000 

      253.000             246.000              284.000 

                -                     -                      -                   -                         -                          -                       -     

          70.000            70.000                 -                         -                          -                       -   

        70.000              70.000 

                -                        -                     -     

                   -   

1124103 1127889

1711 1711 1711

1017607

1719

 Ngành Y tế 

Trung tâm Kiểm nghiệm DPMP Ban Quản lý 

dự án Quỹ 

toàn cầu

Tăng cƣờng hỗ trợ kỹ 

thuật phòng, chống 

HIV/AIDS tại Việt 

Nam (EPIC) tỉnh 

BRVT

BQL DA sáng kiến khu 

vực ngăn chặn và loại 

trừ sốt rét kháng thuốc 

Artemisinin
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Đơn vị: SỞ Y TẾ

Mã chƣơng: 423 Mẫu biểu số 49

THUYẾT MINH DỰ TOÁN KHÔNG THƢỜNG XUYÊN NĂM 2022

(Kèm theo quyết định số:    /QĐ-SYT ngày       /12/2021 của Sở Y tế)
Đơn vị: 1.000 đồng

Đơn vị

Tổng dự toán
 Số tiết kiệm 10%  

CCTL 

 Số đƣợc sử dụng 

(sau khi trừ TK)  
Tổng dự toán

 Số tiết kiệm 

10%  CCTL 

 Số đƣợc sử 

dụng (sau khi 

trừ TK)  

Tổng dự toán
 Số tiết kiệm 10%  

CCTL 

 Số đƣợc sử dụng 

(sau khi trừ TK)  
Tổng dự toán

 Số tiết kiệm 

10%  

CCTL 

 Số đƣợc sử dụng 

(sau khi trừ TK)  

 Tổng cộng         33.416.000              565.000         32.851.000         7.818.000            274.000         7.544.000             313.000               26.000             287.000             171.000            -               171.000 

 I  Chi quản lý hành chính              670.000                45.000              625.000 372.000          19.000            353.000          298.000            26.000              272.000            -        -                   

       1 
 Khảo sát sự hài lòng của 

người dân về các cơ sở y tế 
               40.000                  4.000                36.000              40.000                4.000              36.000 -                    

       2 
 Kinh phí xử phạt vi phạm 

hành chính 
             370.000                37.000              333.000            113.000              11.000            102.000             257.000               26.000 231.000            

       3  Kinh phí đồng phục thanh                70.000                        -                  70.000              29.000              29.000               41.000 41.000              

       4 
 Kinh phí hoạt động công tác 

Đảng  
             147.000                        -                147.000 147.000                     147.000 -                    

       6  KP tổng kết ngành                43.000                  4.000                39.000 43.000            4.000                            39.000 -                    

 II  Chi sự nghiệp đào tạo           7.317.000              295.000           7.022.000 6.781.000       245.000          6.536.000       

       1 

 chính sách hỗ trợ đào tạo 

bác sỹ, dược sỹ đại học cho 

ngành y tế 

          4.333.000                        -             4.333.000 4.333.000       -                          4.333.000 

       2 
 Kinh phí đào tạo cán bộ, 

công chức, viên chức 
          2.448.000              245.000           2.203.000 2.448.000       245.000                  2.203.000 

       3  Miễn giảm học phí                36.000                        -                  36.000                      -                         -   

       4  Chăm sóc cây xanh              500.000                50.000              450.000                      -                         -   

 III  Chi sự nghiệp y tế         24.964.000              225.000         24.739.000            386.000              10.000            376.000                       -                         -                         -                         -                         -   

 a  công tác khám chữa bệnh         23.735.000              225.000         23.510.000 386.000          10.000            376.000          -                    -                    -                                          -   -                   

       1 
 Miễn phí điều trị NV Y tế 

thôn ấp
             696.000                        -                696.000                       -              -   

       2 

+ Kinh phí thực hiện 

Chương trình trợ giúp XH 

và PHCN cho người tâm 

thần, trẻ em tự kỷ và người 

rối nhiễu tâm trí dựa vào 

cộng đồng 

               95.000                10.000                85.000                       -   -        

       3 
 Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh 

nhân tâm thần 
          1.664.000                        -             1.664.000                       -   

       4  Kp chăm sóc cây xanh           1.594.000              160.000           1.434.000                       -   

       5 Chăm sóc sức khỏe cán bộ         11.328.000                        -           11.328.000                       -   

       6 

+ Kinh phí thực hiện 

Chương trình trợ giúp 

người khuyết tật

             199.000                20.000              179.000                       -   

       7 
Phụ cấp NV Y tế thôn ấp

          2.193.000                        -             2.193.000                       -   

 Nội dung  STT 

 Cộng 
 Văn phòng Sở Y tế  Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm  Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình 
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THUYẾT MINH DỰ TOÁN KHÔNG THƢỜNG XUYÊN NĂM 2022

(Kèm theo quyết định số:    /QĐ-SYT ngày       /12/2021 của Sở Y tế)
Đơn vị: 1.000 đồng

Đơn vị

Tổng dự toán
 Số tiết kiệm 10%  

CCTL 

 Số đƣợc sử dụng 

(sau khi trừ TK)  
Tổng dự toán

 Số tiết kiệm 

10%  CCTL 

 Số đƣợc sử 

dụng (sau khi 

trừ TK)  

Tổng dự toán
 Số tiết kiệm 10%  

CCTL 

 Số đƣợc sử dụng 

(sau khi trừ TK)  
Tổng dự toán

 Số tiết kiệm 

10%  

CCTL 

 Số đƣợc sử dụng 

(sau khi trừ TK)  

 Nội dung  STT 

 Cộng 
 Văn phòng Sở Y tế  Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm  Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình 

       8 

 KP hỗ trợ nhân viên đi cùng 

bệnh nhân chuyển viện bằng 

máy bay từ Côn Đảo vào đất 

liền

             165.000                        -                165.000                       -   

       9 
KP thực hiện chính sách tại 

huyện Côn Đảo :
          5.165.000                        -             5.165.000 

PC thâm niên             776.000                        -               776.000 

phụ cấp khu vực             663.000                        -               663.000 

PC đặc biệt          1.662.000                        -            1.662.000 

Kp hỗ trợ CB, CC, VC làm 

việc tại huyện Côn Đảo 
         1.988.000                        -            1.988.000 

 Phụ cấp Quân Y Côn Đảo 

(chênh lệch)
               76.000                        -                  76.000 

     10 

+ Kinh phí thực hiện Kế 

hoạch phát triển công tác xã 

hội

               96.000                10.000                86.000 96.000            10.000            86.000            

     11 

+ Kinh phí hoạt động bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em năm 

2022

             250.000                25.000              225.000 

     12 
 Quỹ khám chữa bệnh người 

nghèo 
             290.000                        -                290.000 290.000          290.000          

 b 
 công tác y tế dự phòng và 

y tế khác 
          1.229.000                        -             1.229.000 -                  -                  -                  -                    -                    -                    -                    -                   

       9 Mua thuốc Methadone              446.000                        -                446.000 

     10  Kinh phí đối ứng              783.000                        -                783.000 -        

 IV 
 Chi sự nghiệp khoa học 

công nghệ 
             352.000                        -                352.000 166.000          -                  166.000          15.000              -                    15.000              171.000            171.000           

 a  Chi công nghệ thông tin              307.000                        -                307.000 151.000          -                  151.000          -                    156.000            156.000           

       1  Bộ máy vi tính để bàn                        -                          -                          -   -                   

       2  Máy tính xách tay              195.000                        -                195.000 75.000            75.000            120.000            -        120.000           

       3  Máy in                28.000                        -                  28.000 28.000            28.000            -                   

       4  Máy in A3                20.000                        -                  20.000 20.000            20.000            -                   

       5  Máy scan                14.000                        -                  14.000 -                  14.000              14.000             

       6 
 Máy chiếu (bao gồm màn 

chiếu) 
               22.000                        -                  22.000 -                  22.000              22.000             

       7  Thù lao nhuận bút tin bài                28.000                        -                  28.000 28.000            28.000            -                   

 b 

 Kinh phí duy trì, cải tiến 

hệ thống quản lý chất 

lƣợng theo TCVN 

9001:2015 

               45.000                        -                  45.000 15.000            15.000            15.000              15.000              15.000              15.000             

                       -                          -                          -   -                  

 V  Chi khen thƣởng              113.000                        -                113.000 113.000          113.000          
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Đơn vị: SỞ Y TẾ

Mã chƣơng: 423

 Tổng cộng 

 I  Chi quản lý hành chính 

       1 
 Khảo sát sự hài lòng của 

người dân về các cơ sở y tế 

       2 
 Kinh phí xử phạt vi phạm 

hành chính 

       3  Kinh phí đồng phục thanh 

       4 
 Kinh phí hoạt động công tác 

Đảng  

       6  KP tổng kết ngành 

 II  Chi sự nghiệp đào tạo 

       1 

 chính sách hỗ trợ đào tạo 

bác sỹ, dược sỹ đại học cho 

ngành y tế 

       2 
 Kinh phí đào tạo cán bộ, 

công chức, viên chức 

       3  Miễn giảm học phí 

       4  Chăm sóc cây xanh 

 III  Chi sự nghiệp y tế 

 a  công tác khám chữa bệnh 

       1 
 Miễn phí điều trị NV Y tế 

thôn ấp

       2 

+ Kinh phí thực hiện 

Chương trình trợ giúp XH 

và PHCN cho người tâm 

thần, trẻ em tự kỷ và người 

rối nhiễu tâm trí dựa vào 

cộng đồng 

       3 
 Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh 

nhân tâm thần 

       4  Kp chăm sóc cây xanh 

       5 Chăm sóc sức khỏe cán bộ 

       6 

+ Kinh phí thực hiện 

Chương trình trợ giúp 

người khuyết tật

       7 
Phụ cấp NV Y tế thôn ấp

 Nội dung  STT 

Đơn vị: 1.000 đồng Đơn vị: 1.000 đồng

Tổng dự toán
 Số tiết kiệm 

10%  CCTL 

 Số đƣợc sử dụng 

(sau khi trừ TK)  
Tổng dự toán

 Số tiết kiệm 

10%  CCTL 

 Số đƣợc sử dụng 

(sau khi trừ TK)  
Tổng dự toán

 Số tiết kiệm 

10%  CCTL 

 Số đƣợc sử dụng 

(sau khi trừ TK)  
Tổng dự toán

 Số tiết kiệm 

10%  CCTL 

 Số đƣợc sử dụng 

(sau khi trừ TK)  

            536.000               50.000             486.000          6.976.000               20.000          6.956.000          4.600.000                -            4.600.000          2.268.000               60.000          2.208.000 

-                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -            -                   -                   -                   -                   

536.000           50.000             486.000           -                   -                   -                   

                      -                         -                         -                         -   

36.000             -                                 36.000                       -                         -                         -   

500.000           50.000                         450.000                       -                         -                         -   

                      -                         -                         -            6.976.000               20.000          6.956.000          4.600.000                -            4.600.000          2.268.000               60.000          2.208.000 
-                   -                   -                   6.976.000        20.000             6.956.000        4.600.000        -            4.600.000        2.268.000        60.000             2.208.000        

34.000                           34.000 15.000                           15.000 10.000                           10.000 

95.000            10.000                         85.000 

                      -                         -   1.664.000                 1.664.000 

                      -                         -   499.000           50.000                         449.000 

6.743.000                 6.743.000 4.585.000                 4.585.000                       -   

199.000          20.000                       179.000 

                      -                         -                         -   

Mẫu biểu số 49

Bệnh viện 

Bà Rịa 
Bệnh viện Lê Lợi

Đơn vị

Bệnh viện Tâm Thần
Trƣờng Trung

 cấp y tế



15

 Nội dung  STT 

       8 

 KP hỗ trợ nhân viên đi cùng 

bệnh nhân chuyển viện bằng 

máy bay từ Côn Đảo vào đất 

liền

       9 
KP thực hiện chính sách tại 

huyện Côn Đảo :

PC thâm niên

phụ cấp khu vực

PC đặc biệt

Kp hỗ trợ CB, CC, VC làm 

việc tại huyện Côn Đảo 

 Phụ cấp Quân Y Côn Đảo 

(chênh lệch)

     10 

+ Kinh phí thực hiện Kế 

hoạch phát triển công tác xã 

hội

     11 

+ Kinh phí hoạt động bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em năm 

2022

     12 
 Quỹ khám chữa bệnh người 

nghèo 

 b 
 công tác y tế dự phòng và 

y tế khác 

       9 Mua thuốc Methadone

     10  Kinh phí đối ứng

 IV 
 Chi sự nghiệp khoa học 

công nghệ 

 a  Chi công nghệ thông tin 

       1  Bộ máy vi tính để bàn 

       2  Máy tính xách tay 

       3  Máy in 

       4  Máy in A3 

       5  Máy scan 

       6 
 Máy chiếu (bao gồm màn 

chiếu) 

       7  Thù lao nhuận bút tin bài 

 b 

 Kinh phí duy trì, cải tiến 

hệ thống quản lý chất 

lƣợng theo TCVN 

9001:2015 

 V  Chi khen thƣởng 

Đơn vị: 1.000 đồng Đơn vị: 1.000 đồng

Tổng dự toán
 Số tiết kiệm 

10%  CCTL 

 Số đƣợc sử dụng 

(sau khi trừ TK)  
Tổng dự toán

 Số tiết kiệm 

10%  CCTL 

 Số đƣợc sử dụng 

(sau khi trừ TK)  
Tổng dự toán

 Số tiết kiệm 

10%  CCTL 

 Số đƣợc sử dụng 

(sau khi trừ TK)  
Tổng dự toán

 Số tiết kiệm 

10%  CCTL 

 Số đƣợc sử dụng 

(sau khi trừ TK)  

Bệnh viện 

Bà Rịa 
Bệnh viện Lê Lợi

Đơn vị

Bệnh viện Tâm Thần
Trƣờng Trung

 cấp y tế

                      -                         -                         -   

                      -                         -                         -   

                     -                        -                        -   

                      -                         -                         -   

-                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -            -                   -                   -                   -                   

                      -                         -                         -                         -   

                      -                         -                         -                         -   

-                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -            -                   -                   -                   -                   

-                                         -   -                                         -   -                                         -   -                                         -   
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Đơn vị: SỞ Y TẾ

Mã chƣơng: 423

 Tổng cộng 

 I  Chi quản lý hành chính 

       1 
 Khảo sát sự hài lòng của 

người dân về các cơ sở y tế 

       2 
 Kinh phí xử phạt vi phạm 

hành chính 

       3  Kinh phí đồng phục thanh 

       4 
 Kinh phí hoạt động công tác 

Đảng  

       6  KP tổng kết ngành 

 II  Chi sự nghiệp đào tạo 

       1 

 chính sách hỗ trợ đào tạo 

bác sỹ, dược sỹ đại học cho 

ngành y tế 

       2 
 Kinh phí đào tạo cán bộ, 

công chức, viên chức 

       3  Miễn giảm học phí 

       4  Chăm sóc cây xanh 

 III  Chi sự nghiệp y tế 

 a  công tác khám chữa bệnh 

       1 
 Miễn phí điều trị NV Y tế 

thôn ấp

       2 

+ Kinh phí thực hiện 

Chương trình trợ giúp XH 

và PHCN cho người tâm 

thần, trẻ em tự kỷ và người 

rối nhiễu tâm trí dựa vào 

cộng đồng 

       3 
 Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh 

nhân tâm thần 

       4  Kp chăm sóc cây xanh 

       5 Chăm sóc sức khỏe cán bộ 

       6 

+ Kinh phí thực hiện 

Chương trình trợ giúp 

người khuyết tật

       7 
Phụ cấp NV Y tế thôn ấp

 Nội dung  STT 

Đơn vị: 1.000 đồng Đơn vị: 1.000 đồng

Đơn vị

Tổng dự toán
 Số tiết kiệm 

10%  CCTL 

 Số đƣợc sử dụng 

(sau khi trừ TK)  
Tổng dự toán

 Số tiết kiệm 

10%  CCTL 

 Số đƣợc sử dụng 

(sau khi trừ TK)  

            446.000               45.000             401.000             649.000               65.000             584.000             229.000          1.096.000             246.000             314.000             634.000 

-                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

                      -                         -   

                      -                         -   

                      -                         -   

            446.000               45.000             401.000             649.000               65.000             584.000             229.000          1.096.000             246.000             314.000             634.000 
446.000           45.000             401.000           649.000           65.000             584.000           69.000             1.096.000        246.000           314.000           634.000           

                      -                         -   10.000             280.000                         40.000             220.000               33.000 

                      -                         -   

446.000           45.000                         401.000 649.000           65.000                         584.000 

                      -                         -   

                      -                         -   59.000             816.000           206.000           94.000             601.000           

Đơn vị

Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí  Bệnh viện Y học cổ truyền 
TTYT thành 

phố Vũng Tàu

TTYT huyện 

Xuyên Mộc 

TTYT thị xã 

Phú Mỹ

TTYT thành 

phố Bà Rịa

TTYT huyện 

Châu Đức
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 Nội dung  STT 

       8 

 KP hỗ trợ nhân viên đi cùng 

bệnh nhân chuyển viện bằng 

máy bay từ Côn Đảo vào đất 

liền

       9 
KP thực hiện chính sách tại 

huyện Côn Đảo :

PC thâm niên

phụ cấp khu vực

PC đặc biệt

Kp hỗ trợ CB, CC, VC làm 

việc tại huyện Côn Đảo 

 Phụ cấp Quân Y Côn Đảo 

(chênh lệch)

     10 

+ Kinh phí thực hiện Kế 

hoạch phát triển công tác xã 

hội

     11 

+ Kinh phí hoạt động bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em năm 

2022

     12 
 Quỹ khám chữa bệnh người 

nghèo 

 b 
 công tác y tế dự phòng và 

y tế khác 

       9 Mua thuốc Methadone

     10  Kinh phí đối ứng

 IV 
 Chi sự nghiệp khoa học 

công nghệ 

 a  Chi công nghệ thông tin 

       1  Bộ máy vi tính để bàn 

       2  Máy tính xách tay 

       3  Máy in 

       4  Máy in A3 

       5  Máy scan 

       6 
 Máy chiếu (bao gồm màn 

chiếu) 

       7  Thù lao nhuận bút tin bài 

 b 

 Kinh phí duy trì, cải tiến 

hệ thống quản lý chất 

lƣợng theo TCVN 

9001:2015 

 V  Chi khen thƣởng 

Đơn vị: 1.000 đồng Đơn vị: 1.000 đồng

Đơn vị

Tổng dự toán
 Số tiết kiệm 

10%  CCTL 

 Số đƣợc sử dụng 

(sau khi trừ TK)  
Tổng dự toán

 Số tiết kiệm 

10%  CCTL 

 Số đƣợc sử dụng 

(sau khi trừ TK)  

Đơn vị

Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí  Bệnh viện Y học cổ truyền 
TTYT thành 

phố Vũng Tàu

TTYT huyện 

Xuyên Mộc 

TTYT thị xã 

Phú Mỹ

TTYT thành 

phố Bà Rịa

TTYT huyện 

Châu Đức

                      -                         -   

                      -                         -   

                     -                        -   

                      -                         -   

-                   -                   -                   -                   -                   -                   160.000           -                   -                   -                   -                   

                      -                         -   160.000           

                      -                         -   

-                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

-                                         -   -                                         -   -                   -                   -                   -                   -                   
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Đơn vị: SỞ Y TẾ

Mã chƣơng: 423

 Tổng cộng 

 I  Chi quản lý hành chính 

       1 
 Khảo sát sự hài lòng của 

người dân về các cơ sở y tế 

       2 
 Kinh phí xử phạt vi phạm 

hành chính 

       3  Kinh phí đồng phục thanh 

       4 
 Kinh phí hoạt động công tác 

Đảng  

       6  KP tổng kết ngành 

 II  Chi sự nghiệp đào tạo 

       1 

 chính sách hỗ trợ đào tạo 

bác sỹ, dược sỹ đại học cho 

ngành y tế 

       2 
 Kinh phí đào tạo cán bộ, 

công chức, viên chức 

       3  Miễn giảm học phí 

       4  Chăm sóc cây xanh 

 III  Chi sự nghiệp y tế 

 a  công tác khám chữa bệnh 

       1 
 Miễn phí điều trị NV Y tế 

thôn ấp

       2 

+ Kinh phí thực hiện 

Chương trình trợ giúp XH 

và PHCN cho người tâm 

thần, trẻ em tự kỷ và người 

rối nhiễu tâm trí dựa vào 

cộng đồng 

       3 
 Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh 

nhân tâm thần 

       4  Kp chăm sóc cây xanh 

       5 Chăm sóc sức khỏe cán bộ 

       6 

+ Kinh phí thực hiện 

Chương trình trợ giúp 

người khuyết tật

       7 
Phụ cấp NV Y tế thôn ấp

 Nội dung  STT 

Đơn vị: 1.000 đồng Đơn vị: 1.000 đồng

Đơn vị

Tổng dự toán
 Số tiết kiệm 

10%  CCTL 

 Số đƣợc sử dụng 

(sau khi trừ TK)  

            496.000             135.000          5.330.000             376.000               25.000             351.000            -          253.000         246.000        284.000 

-                   -                   -                   -                   -        -              -                -              

-                   -                   -                   -                   -        -              -              

            496.000             135.000          5.330.000             376.000               25.000             351.000            -          253.000         246.000        284.000 
336.000           135.000           5.330.000        250.000           25.000             225.000           -        -              -                -              

14.000             40.000             

322.000           95.000             

Trung tâm 

kiểm 

nghiệm DP 

và MP

TTYT Quân 

dân y huyện 

Côn Đảo

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh

Ban Quản lý dự 

án Quỹ toàn cầu

Tăng cƣờng hỗ 

trợ kỹ thuật 

phòng, chống 

HIV/AIDS tại 

Việt Nam (EPIC) 

tỉnh BRVT

BQL DA sáng 

kiến khu vực 

ngăn chặn và loại 

trừ sốt rét kháng 

thuốc 

Artemisinin

TTYT huyện 

Long Điền

TTYT huyện 

Đất Đỏ
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 Nội dung  STT 

       8 

 KP hỗ trợ nhân viên đi cùng 

bệnh nhân chuyển viện bằng 

máy bay từ Côn Đảo vào đất 

liền

       9 
KP thực hiện chính sách tại 

huyện Côn Đảo :

PC thâm niên

phụ cấp khu vực

PC đặc biệt

Kp hỗ trợ CB, CC, VC làm 

việc tại huyện Côn Đảo 

 Phụ cấp Quân Y Côn Đảo 

(chênh lệch)

     10 

+ Kinh phí thực hiện Kế 

hoạch phát triển công tác xã 

hội

     11 

+ Kinh phí hoạt động bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em năm 

2022

     12 
 Quỹ khám chữa bệnh người 

nghèo 

 b 
 công tác y tế dự phòng và 

y tế khác 

       9 Mua thuốc Methadone

     10  Kinh phí đối ứng

 IV 
 Chi sự nghiệp khoa học 

công nghệ 

 a  Chi công nghệ thông tin 

       1  Bộ máy vi tính để bàn 

       2  Máy tính xách tay 

       3  Máy in 

       4  Máy in A3 

       5  Máy scan 

       6 
 Máy chiếu (bao gồm màn 

chiếu) 

       7  Thù lao nhuận bút tin bài 

 b 

 Kinh phí duy trì, cải tiến 

hệ thống quản lý chất 

lƣợng theo TCVN 

9001:2015 

 V  Chi khen thƣởng 

Đơn vị: 1.000 đồng Đơn vị: 1.000 đồng

Đơn vị

Tổng dự toán
 Số tiết kiệm 

10%  CCTL 

 Số đƣợc sử dụng 

(sau khi trừ TK)  

Trung tâm 

kiểm 

nghiệm DP 

và MP

TTYT Quân 

dân y huyện 

Côn Đảo

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh

Ban Quản lý dự 

án Quỹ toàn cầu

Tăng cƣờng hỗ 

trợ kỹ thuật 

phòng, chống 

HIV/AIDS tại 

Việt Nam (EPIC) 

tỉnh BRVT

BQL DA sáng 

kiến khu vực 

ngăn chặn và loại 

trừ sốt rét kháng 

thuốc 

Artemisinin

TTYT huyện 

Long Điền

TTYT huyện 

Đất Đỏ

165.000           

5.165.000        

776.000          

663.000          

1.662.000       

1.988.000       

76.000            

250.000           25.000             225.000           

160.000           -                   -                   126.000           -                   126.000           -        253.000      246.000        284.000      

160.000           126.000           126.000           

253.000      246.000        284.000      

-                   -                   -                   -                   -        -              -                -              

-                   -                   -                   -                   -        -              -              



Sở Y tế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Chƣơng:423

(Kinh phí chƣa thẩm định)

(Kèm theo quyết định số:        /QĐ-SYT ngày      /12/2021 của Sở Y tế.)
Đơn vị: 1.000 đồng

Tổng dự toán
 Số tiết kiệm 10% thực 

hiện CCTL 

 Số đƣợc sử dụng (sau 

khi trừ tiết kiệm)  

A B 1 2 3

 Kinh phí chƣa thẩm định             86.964.000                 3.116.000               83.848.000   

1  Sự nghiệp Y tế             86.964.000                 3.116.000               83.848.000   

a Kinh phí tự chủ                            -     

 Kp chưa thẩm định                            -     

b  Kinh phí không tự chủ             86.964.000                 3.116.000               83.848.000   

 công tác khám chữa bệnh             63.160.000                 3.116.000               60.044.000   

1.5 Kinh phí khám sức khỏe học sinh             16.000.000               16.000.000   

1.6
Kinh phí khám sức khỏe người cao 

tuổi
            16.000.000               16.000.000   

1.7 sửa chữa các đơn vị sự nghiệp             15.000.000                 1.500.000               13.500.000   

1.8
Kp sửa chữa một số hạng mục BV Bà 

Rịa
            16.160.000                 1.616.000               14.544.000   

 Công tác y tế dự phòng             23.804.000                              -                 23.804.000   

1.1 KP phòng chống dịch             15.400.000               15.400.000   

1.2
Hoạt động Truyền thông Giáo dục sức 

khỏe
              1.540.000                 1.540.000   

1.3
Hoạt động Kiểm nghiệm Dược phẩm -

Mỹ Phẩm
              1.078.000                 1.078.000   

1.4 Các chương trình thường xuyên               5.786.000                 5.786.000   

3 Kinh phí CTMT                            -     

4 Kinh phí chƣơng trình đề án tỉnh                            -     

Mã số ĐVSD NSNN

Mã số KBNN nơi giao dịch

ST

T
Nội dung Tổng số

ghi chú
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