
Tuyệt đối
Tương 

đối (%)

A B 1 2 3=2-1 4=2/1

TỔNG CHI NSĐP         861.122      1.067.031            205.908    123,91 

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP         577.270         844.287            267.017    146,26 

I Chi đầu tư phát triển (1)         210.206         452.339            242.133    215,19 

1 Chi đầu tư cho các dự án         210.206         452.339            242.133    215,19 

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

- Chi quốc phòng           19.299 

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề                   -   

- Chi văn hóa thông tin                  55 

- Chi thể dục thể thao                   -   

- Chi các hoạt động kinh tế         430.378 

- Chi hoạt động của các cơ quan Quản lý NN, Đảng             2.256 

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

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                350 

II Chi thường xuyên         356.329         391.948              35.619    110,00 

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề         174.816         186.325              11.510    106,58 

2 Chi sự nghiệp hoạt động môi trường           27.310           27.008                 (302)      98,90 

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

vay (2)

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

V Dự phòng ngân sách           10.735 

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU         283.852                     -              -   

I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia                   -                       -              -   

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo                   -   

Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới                   -   

II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ         283.852                   -                       -              -   

Chi thực hiện các chương trình mục tiêu         283.852 

Chi thực hiện các chương trình mục tiêu thường xuyên                   -   

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU         222.744 

Đơn vị: 1.000đồng
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Nội dung Dự toán Quyết toán

So sánh
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