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Nci n/i 1n: 
- Nhu diu 3; 
- Lu'u:VT, KTITC; 

A - Cong thong tin diçn ti.r. 

UBND TIN}i HA TTNIH CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM 
S1YTE Dc 1p - Tir do -  Hinh phüc 

S&HT /QD-SYT Ha Tinh, ngày thángnäm 2021 

QUYET D!NH 
A •A A A A Ye vuçc cong ho cong khai dir toan ngan sach nam 2021 

cüaVän phôngS&YtHàTTnh 

Can c& Lut Ngán sách Nhà nithc, Ngh dlnh so 163/2016/ND-CT ngày 
21/12/2016 cia ChInh phz quy djnh chi tiêt thi hành mç5t so diêu ca Lu2t Ngán 
sách nhà nzthc, 

Can ct Thông tu s 61/201 7/TT-BTC ngày 15/6/2017 cza Bô Tài chInh 
hwóng dan thtc hin cong khai ngán sach dôi vó'i do'n vj d toán ngán sách, các tO 
chjc duçxc ngán sách nhà nwó'c hO trcr; 

Can cz Thông tu'sO' 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 cia Bó Tài chinh tha 
dôi, hO sung mç5t so diêu cza Thông tu' so 61/201 7/TT-BTC ngày 15/6/2017 cia Bç5 
Tài chinh hu'óng dan thtc hin cong khai ngdn sách dôi vói do'n vj dr toán ngán 
sách, các to chzc du'crc ngán sách nhà nu'ó'c ho trcr; 

Can c các Quyê't djnh giao dr toán Ngán sách nhà nithc nám 2021 cia SO' .Y 
té Ha Tinh; 

Xét d ngh/ cia KI toán tru'áng Van phOng S& Y te' 

QUYET D!NH: 
Diu 1. Cong b cong khai s Iiu dr toán ngân sách näm 2021 cüa Van 

phàng Sâ Y tê (theo biêu dInh kern). 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu lirc kê tir ngày k. 

Diu 3. Chánh van phông, TnrO'ng phông K hoch Tài chInh, K toán 
tnthng và các b phQn lien quan to chüc thrc hin Quyêt djnh nay.! 
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Biu s 2-  Ban hành kern theo Thông tz s ngày tháng nãrn cüa B5 Tài chInh 

Dcinv: 
Chixmg: 

AN THU, CHI NGAN SACH NHA NU'OC 

c- /QD- ... ngày/2/2021 cuaSaYtHàTrnh) 

(Ding cho don vj sr ding ngân sách) 
Dvt: dng 

S TT Ni dung Dir toán dtrçrc giao 

1 2 3 

A Tang s thu, chi, np ngân sách phi, 1 phi 1.300.000.000 

I S thu phi, 1 phi 1.300.000.000 

1 PhI 1.300.000.000 

Phi hành ngh y, duçyc 1.300.000.000 

II Chi tir ngun thu phi thrcrc d 1i 1.300.000.000 

1 Thyc hin cái cdch tiln lirong 130.000.000 

2 Chiquán lfl Jzành chIn/i 1.170.000.000 

a Kinh phi thixc hin ch do tr chU 1.170.000.000 

B Dir toán chi ngân sách nhà nir6c 18.973.000.000 

I Ngun ngân sách trong nithc 18.973.000.000 

1 Chi quãn 1 hành chinh 5.937.000.000 

1.1 Kinh phi thirc hin ch d tr chü 5.937.000.000 

1.2 Kinh phi khong thirc hin ch d hi chU 

2 Chi sli nghip giáo diic, dào to và dy ngh 36.000.000 

2.1 Kinh phi nhim v%i thixông xuyên 

2.2 Kinh phi nhim vi không thithng xuyên 36.000.000 

3 Chi sir nghip y t, dan s và gia dInh 13.000.000.000 

3.1 Kinh phi nhim vi thixxng xuyên 

3.2 Kinh phi nhim vi không thu&ng xuyên 13.000.000.000 
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