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UBND TINH HA TTNH 
SYTE  

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc lap - Tir do - Hanh phüc 

S&A 113 6  /QD-SYT Ha T(nh, ngày4 tháng 9 náin 2021 

QUYET DNH 
A • A A A A Ye vice cong bo cong khai quyet toan ngan sach nam 2020 

cüaVànphôngS&YtHaTinh 

Can cá' Luát Ngán sách Nhà nithc; Ngh djnh S6 163/2016/ND-GP ngày 
21/12/2016 cza ChInh phz quy djnh chi tiêt thi hành môt so diêu cla Lut Ngán 
sách nhà nithc, 

Cànc& Thông tic s6 61/2017/7T-BTC ngày 15/6/2017 cia Bó Tài chinh 
hithng dan thyv hin cOng khai ngán sách dOi vái don vj dc toán ngán sách, các tO 
chic dirctc ngán sách nhà nuác ho trçr; 

Can cz Thông tws6 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 cia B3 Tài chInh si'a 
dOi, bO sung mç5t sO dieu cza Thông tic so 61/201 7/TT-BTC ngày 15/6/2017 cza Bô 
Tài chInh hwó'ng dan thirc hin cOng khai ngán sách dOi vó'i don vj dt toán ngán 
sách, các tO chic dircic ngân sách nhà ntró'c ho trçr, 

Can ct Thông báo s6 2826/TB-SYT ngày 10/8/202 1 v vic xét duyt quyêt 
toán ngán sách nãm 2020; 

Xét d ngh cia KI toán tru'àng Van phOng Sá Y tél 

QUYET D4NH: 

Diu 1. Cong b cong khai s 1iu quy& toán ngãn sách näm 2020 cüa Van 
phông Sx Y tê (theo biêu dInh kèm). 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tü ngày k. 

Diêu 3. Chánh van phông, Tru&ng phông K hoach  Tài chInh, K toán trizâng 
và các bt phn lien quan to chüc thirc hin Quyet dlnh  nay__ 

Nci n/ian: 
- Nhu diêu 3; 
- Luu:VT, KHTC; 
- Cng thông tin din tr. 



Biu s 4- Bi theo Thông tu- s 90 ngày 28 tháng 9 nãm 2018 cia 116 Tài chInh 

Dcm vj: Van phà '< 
Chucing: 423 

THU - CHI NGAN SACH NHA NUC 
Näm 2020 

(Kern theo 'L'9 Q.6./QD-SYTngày 09/9/2021 cüa Van phông Sà Ytê Ha T7nh) 
(Ditng cho&rrcfj dir toán cap trén va dcm vi dr toán sü diing ngân sách nhà nuOc) 

Dan vi tInh: Triêu 

STT Nçu dung 
Tong so lieu bäo 
cao quyet toan 

iong so Hçu 

quyet toán duoc 
rl,ivpt 

Chenh lech 

1 2 3 4 5=4-3 

A Quyt toán thu, chi, np ngãn sách phi, t phi 

I S6 thu phi, I phi 1.147 1.147 0 

I Lphi 

2 Phi 1.147 1.147 0 

Phi hãnh ngh di.rcc tu nhân 545 545 0 

Phi hành ngh y ti.r nhân 602 602 0 

II Chi tii ngun thu phi dtrçc khu trir hoc d Ii 456 456 0 

I Chi sy nghip 337 337 0 

a Kinh phi rthim viii thumg xuyén 337 337 0 

b Kinh phi nhim vi không thixmg xuyên 

2 Chi quan I hành chinh 119 119 0 

a Kinh phi thirc hin ch d ttr chU 119 119 0 

b Kinh phi không thrc hin ch d tr chü 

III S phi, I phi np ngán sách nhà nuó'c 284 284 0 

1 Lphi 

2 Phi 284 284 0 

Phi hành ngh duc tii nhân 164 164 0 

Phi hành ngh ytir nhân 120 120 0 

B Quyt toán clii ngân sách nhà nu*c 16.499 16.499 0 

I Ngun ngãn sách trong nuóc 16.499 16.499 0 

1 Chi quãn 1y hành chinh 6.582 6.582 0 

11 Kinh phi thrc hin ch dO tu chii 5.897 5.897 0 

12 Kinh phi không thrc hin ch dO tr chU 685 685 0 

2 Chi sIr nghip khoa hQc và cong ngh 

21 Kinh phi thic hin nhim vii khoa h9c cong ngh 

- Nhim vy khoa hoc cong ngh cp quc gia 

- Nhim vy Ithoa hc'c cOng ngh c4p Bç3 

- Nhiém vy khoa hQc cOng nghê cp ccr sà 

22 Kinh phi nhim viii thumg xuyén theo chirc náng 

23 Kinh phi nhiem vi không thi.rng xuyên 

3 Chi sr nghip giáo dyc, dào to và dy ngh 36 36 0 

31 Kinh phi nhim vy thuing xuyn 

32 Kinh phi nhiém vi không thix&ng xuyOn 36 36 0 

4 Clii sll nghip y t, dan s và gia dlnh 9.881 9.881 0 

41 Kinh phi nhim vii thu&ng xuyOn 

42 Kinh phi nhim v'i không thtthng xuyên 9.881 9.881 0 
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