SO Y TE B1NH DINH
BENH VIEN Y HQC cO TRUYEN
vA PH1JC HO! CHIYC NANG
Sd: 144/QD-BVYHCT&PHCN

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - T do - Hnh phüc
Blnh Dinh, ngày 15 tháng 05 näm 2020

QUYET DINH
V vic cong b cong khai dtf toán ngân sách 11am 2020 cüa bênh vin Y hoc
cö truyn và Phuc hôi chIfc nàng
GIAM DOC BENH VIeN
Can cñ' Ng djnh s6 163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 cüa ChInh phil quy
dinh chi tit thi hành môt s6 diu cüa Lut ngãn séch nhâ nu1c;
Can c Thông tu s6 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 cña Bô Tài chInh
quy dinh chi tit và hithng dn thi hành mt sd diu cila Nghj djnh s6
163/2016/ND-CP ngày 2 1/12/2016 cüa ChInh phü quy djnh chi tit thi hành mt
so diu cüa Lut ngân sách nhà nuUc;
Can cIf Thông tu' sO 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 cUa Bô Tài chInh
Huing dn ye cong khai ngân sách d5i vIi (kin vi dir toán ngân sách, tO chiYc du'cic
ngân sách nhà nuic hO trçl;
Can cil Thông tu' sO 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/20 18 cña B Tài chInh s1fa
dOi, hO sung mt sO diCu cUa Thông tu' sO 61/2017/f 1'-BTC ngày 15 théng 6 nàm
2017 cüa Bô Tài chInh hi..ràng dn vC cong khai ngân sách dOi v(ii (kin vi dii toán
ngân sách, tO chil'c du'çlc ngân sách nhà ni..fc hO trcl;
Can cif Quyêt djnh sO 605/QD-SYT ngày 07/05/2020 ci'ia SU Y t tinh BInh
Einh vC vic giao kinh phi chi trã chInh sách u'u dâi, tiCn thuê nhà a dOi vai bác Si,
du'ic si näm 2019, 2020 theo Quyêt dnh sO 34/2015/QE-UBND;
Xét dC nghj cña phOng Tài chInh k toán;
QUYET DINH:
Diu 1. Cong hO cong khai sO 1iu du' toán ngãn sách nàm 2020 (kinh phi
chi trá chinh sách u'u d'äi, tien thuê nhà & dô'i vó'i bác sT, du'cfc s) cUa bnh vin Y
hpc cd truyCn và Phuc hi chil'c nàng theo Phi 1iic sO 02 dInh kern quyt djnh nay.
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tif ngày k.
Diu 3. Tru'àng phOng Tài chInh k man và các khoa, phông có lien quan tO
chil'c thiic hin Quyêt dnh này./.
Ncii nhn:
- Nhu' diëu 3;
- P.KHTC Sà Y t;
- Lu: VT, TCKT.
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Biê'u s62 - Ban hành kern theo Thông tLfs690/2018/TT-BTC
ngày 28 thông 9 näm 2018 ciia Bç5 Tài chInh

Thin vi: Bnh vin Y hQc cö truyn và Phuc hi chirc näng
Chtwng: 423

DV TOAN THU - CHI NGAN SACH NHA NU1C NAM 2020
(Kern theo Quyê't djnh so144 /QF)-BVYHCT&PHCN ngay15/0-2020 cüa Bçnh viçn YHCT & PHCN)
(Dñng cho dcin vj dii toán cp trên và dcin vi dii toán s1f dung ngân sách nhà nifc)
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Dii toán dtiçrc giao
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Tong sO thu, chi, nôp ngân sách phi, lê phi
S6thuphi,IphI
LphI
PhI
Chi tt ngun thu phi dtfçc dê lai
S4 phi, lê phi nôp ngân sách nhà rnthc
Di! toán chi ngân sách Nhà ntfó'c
Ngun ngân sách trong rnwc
Chi quãn I hành chInh
Kinh phi thtic hin ch d tii chü
Kinh phi không thiic hin ch do tf ch
Nghiên ciru khoa hoc
Chi sli nghip giáo duc, dào tio và dy nghê
Chi sij nghiêp y t, dan sO và gia dInh
Kinh phi thifc hin cM d tir chü
Kinh phi không thc hin cM d tif chñ
Kinh phi chi trã chInh sách u'u dài d6i vd'i bác si, du'çic si näm 2019, 2020

II
III

Kinh phi hO trç" tien thuê nhà & d6i vd'i bác si', du'cic si ndrn 2019, 2020
Ngun vOn vin tro'
Ngun vay no' nithc ngoài

97.066
97.066

97.066
97.066
5.066
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UBND TINH B1NH DINH CØNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM
Dôc 1p - TU do - Hnh phñc
S1YTE
BInh Fjinh, ngày 07 thong 05 näm 2020
/QD-SYT
S6: 605
QUYET D!NH
V vic giao du toán ngãn sách nhà nttc näm 2020
GIAMDOC S4%YTE
Can cii Quy& djnh s6 49/2017/QD-UBND ngày 05/9/2017 cia Uy ban
nhân dan tinh Blnh Dinh ye viçc ban hành Quy djnh chiic näng, nhim viii,
quyên hcin và co cêu t6 chiic cüa S& Y titinh Blnh Djnh;
Can a? Quyit dfnh s6 4668/QD-UBND ngày 16/12/2019 cüa Uy ban
nhân dan tinh BInh Dinh ye vic giao dy' toán ngdn sdch nhà nu'ó'c näm 2020;
Can cii Quyêt djnh sô 34/2015/QD-UBND ngày 01/10/2015 cia Uy ban
nhôn dan tinh BInh Djnh Ban hành Quy djnh ye chInh sOch thu hit và u'u dài d61
vó'i bác si, du'cfc sigiai doçin 2016 - 2021;
Can a? Quyêt djnh s6 42/2019/QD-UBND ngày 19/7/2019 cia Uy ban
nhân dan tinh Blnh fJjnh sü'a dôi, ho sung Dieu 1 Quy djnh ye chInh sách thu
hat và u'u dãi d51 vó'i bác si, du'ic sigiai doçn 2016 - 2021 ban hành kern theo
Quyêt djnh sO 34/2015/QD-UBND ngày 01/10/2015 c1,a Uy ban nhdn dan tinh;
Can cii Quy& djnh sO 749/QD-UBND ngày 09/3/2018, 1649/QD-UBND
ngày 18/5/2018, 305/QD-UBND ngày 03/02/2020 cüa Uy ban nhân dan tinh
BInh Djnh ye viçc ho trçf tiên thuê nba 6' d61 vó'i bOc si, du'cfc si theo chInh sách
thu hat cüa tinh;
Can cii Cong van sO 494/SNV-CCVC ngày 0 7/4/2020 cüa Sà Ncl vy ye
viçc phác dáp Cong van sO 792/S YT-TCCB ngày 25/3/2020 cüa Sà Y tê;
Xét d nghj caa phOng Kihoçich - Tài chInh S& Yte.
QUYET DINTI:
Diu 1. Giao b6 sung dif toán chi NSNN näm 2020:
- Kinh phi d chi trá chInh sách u'u di dôi v6'i bác sT, du'çic si nàm 2019,
2020 theo Quyt dtnh sO 34/2015/QD-UBND cho Bnh vin Da khoa khu vkrc
BOng So'n, Bênh viên Mat, Bnh vin Y h9c cO truyn và Phuc hOi chiic näng,
Trung tam Kim soát bnh tt và Trung tam Y tO huyn An Lao là các ddn vj sif
dung ngân sách trilc thuOc S6' Y tO v6'i tOng kinh phi: 122.135.000 dOng (Mit
tram hai mu'o'i hal triu, mt tram ha mu'o'i lam ngàn döng).
- Kinh phi ho trci tiên thuê nhà i d6i v6'i bác si, dicic si theo chInh sách
thu hut cña tinh nm 2019, 2020 theo QuyOt djnh sO 34/2015/QD-UBND cho
Bnh vin Y h9c cO truyn và Phc hOi chi.ic näng, Trung tam Kim soát bnh
tat là các ddn vj si dung ngãn sách trtic thuc S6' Y tO vó'i tOng kinh phi:
116.000.000 dOng (Mç5t tram mu'ài sáu triu dOng).
(Chi tiêt theo Phu luc dInh kern).

Diu 2. Can cü' di! toán chi ngãn sách näm 2020 ducc giao, Giám d6c
Bnh vin Da khoa khu viic Bong Sdn, Bnh viên Mat, Bnh vin Y hçc cO
truyn và Phklc hOi chitc näng, Trung tm Kim soát bnh tt và Trung tam Y t
huyn An
tO chitc thi!c hin theo di.ing quy djnh cüa Lut NSNN và các van
ban hi.o'ng dn thi!c hin.
Lao

Iiéu 3. Tnnng phông K hoch - Tài chInh, Giám d6c Bnh vin Da
khoa khu viic BOng Scm, Bnh vin Mat, Bnh vin Y h9c c6 truyn và Phiic hOi
chifc nàng, Trung tam Kim soát bnh tt và Trung tam Y t huyn An
chju
trách nhim thi hành quyt dlnh nay k tir ngày k./.
Lao

No'inhn:
- Nhi.f diu 3;
- sO' Tài chInh;
- KBNN tinh;
- KBNN no'i DVSDNS giao djch;
- Lãnh d?o SO';
- Li!u: VT, K}I-TC.
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D TOAN THU, CHI NGAN SACH NHA NUOC NAM 2020
htiV 1iccotruyn và Phiic hM chfrc nng
"\\
Ma so QHSDNS: 1127968
Chu'ong 423
VA 'AA A

/QD-SYTngày 07 /05 /2020 cia SI,YIé BInh FJjnh)
Don vj tz'nh: 1.000 dóng
TC
Tng cong
Bnh vin
Ni dung
NKP
130
Loai
132
Khoãn
Tang s thu, chi, np ngãn sách phi
Dir toán chi ngân sách nhà nirrc
Chi sr nghip y t, dan s và gia dInh
Kinh phi nhim vtl thu*ng xuyên
Kinh phi nhim viii không thuô'ng xuyên
97.066 97.066
Dir toán duqc giao
KP thi,rc hin tix chü tài chInh
- KP không thirc hin tir chü tài chinh
97.066
97.066
- Kinh phi dl chi ti-a chInh sách uu däi dli v&i bác si
5
5 066
thtcsinám 2019, 2020
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- Kinh phi hó trçr dIn thuê nhà & dli vol bác s duQc Si
theo chInh sách thu hat cta tinh nám 2019, 2020

2.2 Dir toán bi khu trir
Ti& kirn 10% kinh phi không tr chü c1 tio ngu&i CCTL
2.3 Dir toán don vj duc rut ti KBNN
- a Kinh phi thirc hin ch d tr chà
b
- Kinh phi dl chi trá chInh sách l.tu däi dli vOl bác s
dztc sinám 2019, 2020
- Kinh phi' h6 trcf dIn thuê nhà & dli v&i bác si dwQc S
theo chInh sách thu hat cia tinh nám 2019, 2020
KBNN noi dcni vj sü diing NS giao djch
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KBNN Bnh Djnh

