
UBND TỈNH LAI CHÂU Biểu số 50/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG  DỰ TOÁN 

TỔNG CHI NSĐP 7.350.809

A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN 3.601.940                   

B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC 2.533.600                   

Trong đó:

I Chi đầu tư phát triển 486.354                      

1 Chi đầu tư cho các dự án

Trong đó:

1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.2 Chi khoa học và công nghệ

1.3 Chi y tế, dân số và gia đình

1.4 Chi văn hóa thông tin

1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

1.6 Chi thể dục thể thao

1.7 Chi bảo vệ môi trường

1.8 Chi các hoạt động kinh tế

1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

1.10 Chi bảo đảm xã hội

2
Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do

Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy

định của pháp luật

3 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi thường xuyên 1.808.245                   

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 300.450                      

2 Chi khoa học và công nghệ 14.286                        

3 Chi y tế, dân số và gia đình 632.764                      

4 Chi văn hóa thông tin 35.328                        

5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 27.766                        

6 Chi thể dục thể thao 16.238                        

7 Chi bảo vệ môi trường 6.700                         

8 Chi các hoạt động kinh tế 180.351                      

9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 370.728                      

10 Chi bảo đảm xã hội 22.031                        

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 350                            

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000                         

V Dự phòng ngân sách 67.292                        

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 170.359                      

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU -                          

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày         /01/2022 của UBND tỉnh Lai Châu) 
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