
UBND HUYỆN HẢI LĂNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2021 SO VỚI NĂM 2020

(Kèm theo Báo cáo số                /BC-UBND  ngày     /     /2022 của UBND huyện Hải Lăng)

STT Địa phương/ Đơn vị

Tổng hợp Đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi hoạt
động thường xuyên và chi đầu tư

Đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi
hoạt động thường xuyên

Đơn vị tự đảm bảo một phần
chi hoạt động thường xuyên

Đơn vị do NSNN đảm bảo toàn
bộ chi hoạt động thường xuyên

Giảm chi do tinh giản biên chế và
nâng mức độ tự chủ năm 2021 so

với năm 2020

Giảm chi do tinh giản biên chế và
nâng mức độ tự chủ năm 2021 so

với năm 2020

Giảm chi do tinh giản biên chế
và nâng mức độ tự chủ năm

2021 so với năm 2020

Giảm chi do tinh giản biên chế
và nâng mức độ tự chủ năm

2021 so với năm 2020

Giảm chi do tinh giản biên chế
và nâng mức độ tự chủ năm

2021 so với năm 2020
Số đơn vị thay
đổi cơ chế loại

hình tự chủ

Số biên chế
giảm

Giảm chi
NSNN cấp
(triệu đồng)

Số đơn vị thay
đổi cơ chế loại

hình tự chủ

Số biên
chế giảm

Giảm chi
NSNN cấp
(triệu đồng)

Số đơn vị thay
đổi cơ chế loại

hình tự chủ

Số biên
chế

giảm

Giảm chi
NSNN cấp
(triệu đồng)

Số đơn vị thay
đổi cơ chế loại

hình tự chủ

Số biên
chế

giảm

Giảm chi
NSNN cấp
(triệu đồng)

Số đơn vị
thay đổi cơ

chế loại hình
tự chủ

Số biên
chế

giảm

Giảm chi NSNN
cấp (triệu đồng)

A B 1 =
4+7+10+13

2 =
5+8+11+14

3 =
6+9+12+15 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tổng cộng 0 22 1458.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1,458.933 
I Huyện/ Thị xã/ Thành phố 0 22 1458.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1,458.933 
1 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 0 22 1458.933 0 22 1,458.933 

2 Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 0 0 0

3 Lĩnh vực y tế 0 0 0

4 Lĩnh vực thông tin, truyền thông và
báo chí 0 0 0

5 Lĩnh vực sự nghiệp văn hóa, thể
thao và du lịch 0 0 0

6 Lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự
nghiệp khác 0 0 0

7 Lĩnh vực khoa học và công nghệ 0 0 0

8

Hợp nhất các cơ sở đào tạo về lý
luận chính trị của Đảng với các cơ
sở đào tạo về lý luận chính trị ở địa
phương

0 0 0

Ghi chú: Chỉ tổng hợp phần biên chế giảm, kinh phí giảm so với năm 2020
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