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V/v thực hiện công khai quyết 

toán NSNN năm 2018 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 10 năm 2019 

  

Kính gửi: Sở Tài chính Hà Tĩnh. 

 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 

21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân 

sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 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 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 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 Thông báo số 4020/TB-STC ngày 18/10/2019 về việc Thẩm định 

quyết toán ngân sách năm 2018; 

Sở Y tế báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán NSNN năm 2018 

như sau: 

1. Số đơn vị chưa công khai ngân sách: 0 

2. Số đơn vị thực hiện công khai ngân sách: 25 

STT Tên đơn vị 

Đơn vị đã thực hiện công khai ngân sách 

Nội dung Hình thức Thời gian 

Đúng 

nội 

dung 

Chưa 

đúng nội 

dung 

Đúng 

hình 

thức 

Chưa 

đúng 

hình thức 

Đúng 

thời 

gian 

Chưa 

đúng thời 

gian 

1 Văn phòng Sở Y tế x  x  x  

2 Chi cục Dân số KHHGĐ x  x  x  

3 Chi cục ATVSTP x  x  x  

4 
TT Pháp y & Giám định y 

khoa 
x  x  x  

5 
TT Kiểm nghiệm thuốc, mỹ 

phẩm, thực phẩm Hà Tĩnh 
x  x  x  

6 TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh x  x  x  

7 BVĐK tỉnh x  x  x  

8 BV Phục hồi chức năng x  x  x  



9 BV Y học cổ truyền x  x  x  

10 BV Mắt Hà Tĩnh x  x  x  

11 BV  Phổi Hà Tĩnh x  x  x  

12 BV Tâm thần Hà Tĩnh x  x  x  

13 BVĐK VCKQT Cầu Treo x  x  x  

14 BVĐK huyện Can Lộc x  x  x  

15 BVĐK huyện Cẩm Xuyên x  x  x  

16 BVĐK huyện Đức Thọ x  x  x  

17 BVĐK Tp Hà Tĩnh x  x  x  

18 BVĐK TX Hồng Lĩnh x  x  x  

19 BVĐK huyện Hương Khê x  x  x  

20 BVĐK huyện Hương Sơn x  x  x  

21 BVĐK huyện Kỳ Anh x  x  x  

22 BVĐK huyện Lộc Hà x  x  x  

23 BVĐK huyện Nghi Xuân x  x  x  

24 BVĐK huyện Thạch Hà x  x  x  

25 BVĐK huyện Vũ Quang x  x  x  

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các đơn vị thuộc; 

- Lưu :VT, KHTC; 

- Cổng thông tin điện tử. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Lê Ngọc Châu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		chauln.syt@hatinh.gov.vn
	2019-10-30T14:54:47+0700


		soyte@hatinh.gov.vn
	2019-10-30T14:55:06+0700




