
UBND TINH HA TJNH 
SOYTE 

S& I.-?t /QD-SYT 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dôc Lp - Tr do - Hinh phüc 

Ha Tl'nh, ngày than gY'nam 2022 

QUYET IMNH 
Ye vic cong ho cong khai diy toán ngân sách nãm 2022 

cüa Vn phông S& Y tê Ha Tinh 

Can c& Luát Ngán sách Nhà nzthc; Nghj djnh so' 163/2016/ND-CF ngày 
21/12/2016 cia ChInh phi quy djnh chi tiêt thi hành rn5t sO diêu cia Lut Ngán 
sách nhà nuóc; 

Can ci,' Thông tu' s 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 cia Bç$ Tài chInh 
huàng dan thy'c hin cOng khai ngán sOch d'Oi vO'i dan vj dy' toán ngân sách, các tO 
chik dwo'c ngán sách nhà nuO'c hO trçl; 

Can ci' Thông twsO' 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 cia Bó Tài chInh tha 
dOi, bO sung m5t so dieu cia Thông tu sO 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 ca B5 
Tài chInh huáng dan thyc hin cOng khai ngdn sách dOi vO'i dun vj 4c toán ngdn 
sách, các to chzc dwrc ngán sOch nhà nu'óc ho trQ; 

Can c& các Quyé't djnh giao dy' toán Ngán sách nhà nu'O'c nám 2022 cia SO' Y 
té HO Tinh; 

Xét d nghj cia Phy trách tài khoOn Van phOng SO' Y te' 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Cong b cOng khai s 1iu dir toán ngân sách nAm 2022 cüa Van 
phông S Y tê ('theo biêu dInh kèin). 

Diu 2. Quyt dinh nay có hiu 111c kê tix ngày k. 

Diêu 3. Chánh van phong, Trung phông K hoach Tài chinh, K toán 
trithng và các b phn lien quan to chirc thirc hin Quyêt djnh nay.!. f..,J 

No'i nhân: 
- Nhu diêu 3; 
- Luu:VT, KHTC; 
- Cng thông tin din 

tÜ/1r. 



Dcmvj: 
Bie2u sá 2 - Ban hành kern theo Thông tu- so ngày tháng närn cza Bó Tài chInh 

Chixcng: 

(Kern theo 
OAN THU, CHI NGAN SACH NHA hOc 

9 /QD- ... ngày /2czaSáYtHàThih) 

g cho dan vj sr diing ngân sách) 

STT 

1 

A 

Ni dung 

2 

Tng s thu, chi, nôp ngân sách phi, 1 phi 

Dvt. dng 

Dy' toán du'çc giao 

3 

1.100.000.000 
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II 

1 

2 
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I 

1 

1.1 

1.2 

2 

2.1 

2.2 

3 

3.1 

3.2 

S thu phi, t phi 

PhI 

Phi hành ngh y, thrc 

Chi tfr ngun thu phi du9c dé 1ti 

Thyc h4ii cái cách titii liivng 

clii quán 1j hành chin/i 

Kinh phi thrc hin ch d t1r chü 

Du toán chi ngân sách nhà ntróc 

Ngun ngãn sách trong nuó'c 

Chi quãn I hành chmnh 

Kinh phi thirc hin ch d tir chü 

Kinh phi không thirc hin ch d tir chü 

Chi sy' nghiêp giáo dçic, dào to và dy ngh  

Kinh phi nhiérn vii thrng xuyen 

Kinh phi nhirn vçi không thixng xuyên 

Chi sir nghip y t, dan s va gia dinh 

Kinh phi nhirn vi thi.thng xuyên 

Kinh phi nhirn v không thi.thng xuyên 

1.100.000.000 

1.100.000.000 

1.100.000.000 

1.100.000.000 

110.000.000 

990.000.000 

990.000.000 

9.658.000,000 

9.658.000.000 

5.622.000,000 

5.622.000,000 

36.000.000 

36.000.000 

4.000.000.000 

4.000.000.000 
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