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No'in/zân: 
- P.KHTC SO y  té 
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BSC1U12 YM An 
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DOC 

SO Y TE B1NH DIN}1 CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VI1T NAM 
BENH VIEN Y HOC cO TRUYEN Dôc Ip - Tir do - Hanh phñc 

vA PHUC  HOI CHTC  NANG 

S:cg /QD-BVYHCT&PHCN Blnh Djnh, ngàyA tháng(il näm 2020 

QUYET JJ!NH 
V vic cong bO cong khai diy toán ngân sách nãm 2020 cña bnh vin Y hQc 

cô truyên  Va Phuc hi chfrc nãng 

GIAM BOC BtNH  VItN 

Can cir Nghj djnh s 163/20161ND-CP ngày 21/12/2016 ci:ia ChInh phü 
quy djnh chi tit thi hành mt s diêu cüa Lut ngân sách nhà nithc; 

Can cir Thông tu s 342/2016/TT-BTC ngãy 30/12/2016 cüa B Tài 
chInh quy dinh chi ti& vâ humg dn thi hành mt s diêu cüa Ngh dnh so 
163/2016/ND-CP ngày 2 1/12/2016 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt 
so diêu cüa Lut ngân sách nhâ nuOc; 

Can c1r Thông tu s 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 cña B Tài chInh 
Huóng dk ye cong khai ngân sách di vâi dan vj dr toán ngân sách, tO chirc 
ducic ngân sách nhà nuóc h trç'; 

Can cü Thông tu s6 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 cüa Bô Tài chInh 
siira dôi, bô sung môt so diêu cüa Thông tu s 61/2017/TT-BTC ngây 15 tháng 6 
näm 2017 cüa B Tái chInh huóng dn v cOng khai ngân sách dOi vi don vj dir 
toán ngân sách, to chrc thrcc ngân sách nhà nuóc h trçi; 

Can cr QuyM djnh s 1970/QD-SYTngay 3 1/12/2019 cia SO' Y t tinh 
Bmnh Dinh ye vic giao kinh phi hot dng Dãng b co sO', Dai  hi Dãng nàm 
2020; 

Xét d ngh cüa phOng Tâi chInh k toán; 

QUYET DTNTH: 

Diêu 1. COng b cOng khai s 1iu dir toán ngân sách nãm 20'0 'kinh phi 
hoçu' dóng Dáng b3 cci so', Di hç5i DOng nàm 2020 cüa bnh vin Y hçc CO 
truyên và Phic hôi chirc nãng theo Phi 1c dInh kern. 

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

Diêu 3. TruO'ng phOng Tâi chmnh k toán t6 chc thirc hin Quyt djnh 



Biê'u s62 - Ban hành kern theo Thông tus690/2018/TT-BTC 
ngày28 tháng 9 näm 2018 cüa B5 Tài chInh 

Z4 Ti -N 
Don vi:  Bnh vihqccktrif n vã Phc hôi chfrc nng 
Chiro'ng: 423  /7 ,I. 

U>! .  CO 7RLJy, 
L  H!J 1SO I 1 A 

- CHI NGAN SACH NHA NffiYC NAM 2020 
'Kern theo Quylt I? 7#1HCT&PHCN ngaylS7cl/2020 cza Bnh vin Y hQc cd truyn và Phic hi chic náng) 

(DUng cho dan vi dir toán cap trên và don vj dçr toán sCr ding ngân sách nhà niiâc) 

DVT Triu ddng 

STT S Ni dung Dj toán thrçc giao 

A Tng s thu, chi, np ngân sách phi, 1 phi 
I Sthuphi,IphI 
1 LphI 
2 PhI 
II Chi tfr ngun thu phi thrçrc dê 1i 
III S phi, 1 phi np ngân sách nhà nu*c 
B Dir toán chi ngân sách Nhã nu&c 139 
I Ngun ngân sách trong ntr&c 139 
1 Chi quãn 1 hãnh chinh 139 

1.1 Kinh phi thirc hin ch d t1r chü 
1.2 Kinh phi không thrc hin ch d t1r chCi 139 
- Kinh phi hogt d5ng Dáng bó cci s&, Dcii h5i Dáng 139 
2 Nghiên cfru khoa hQc 
3 Chi si,r nghip giáo diic, dào to vã dy ngh 
4 Chi sir nghip y t, dan s6 vã gia dlnh 
- Kinh phi nhim vii thisxng xuyén 
- Kinh phi nhim vv không thithng xuyén 
II Nguôn vn vin trçr 
III Ngun vay ncr ntrrc ngoãi 

1/1 



UBND TINH BINH DIFNH CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

SO Y TE Dc 1p - Tir do - Hnb phüc 

S: 1970 /Q -SYT Blnh Dinh, ngày 3ltháng 12 nàm 2019 

QUYET D!NH 
-V vic giao d toán ngân sách nhI nc nàm 2020 

GIAMDOCSOYTE 

Can- cir Quyêt dinh so 49/2017/QD-UBND ngay 05/9/2017 cua Uy ban 
nhârr dâr. tinlr:Binh Dnh ye viêc ban hành Quy dnh chüc näng, nhim vii, 
quyên hn và ccr câu to chüc cüa Sâ Y tê tinh Blnh Dinh; 

Can cir Quyt djnh s 4668/QD-UBND ngày 16/12/20 19 cüa Uy ban 
fthân dan tinh BInh Dinh ye vic giao dir toán ngân sách nhà nithc 11am 2020; 

 Xét d nghj cüa phông K hoach - Tài chInh Sâ Y té, 

QUYETDINH: 

Diêu 1. Giao d'tr toán thu, chi ngân sách nhà nuc nãm 2020 cho 24 don 
vi sir diving ngân sách là các dcm vj trrc thuc So Y té theo ph1i hic dInh kern, cu 
hé  

-1. Giao dç toán thu, chi rigân sách n-ha nuóc nãm 2020 cho 23 dun vj tnc 
thucSO—Y1-bao-gom: 

ThiihI 3.011.000.000 dông 

- Kinh phi Ngân sách nhà nithc: 333.086.000.000 dông 

Trorng do: 

+ Chi hành chInh nhà nirOc: 12.296.000.000 dng 

+ Chi s1r nghip giáo dic dào tao và day nghe: 200.000.000 dng 

+ Chi sir nghip y t& dan s6 và gia dInh: 320.590.000.000 dng 

- Süding ngun CCTL và ngun thu tai  don vj 

d chi trã luong cho s biên ch ducic UBND tinh giao: 365.500.000.000 dông 

Giao dir toan thu, chi ngân sach nha ni.rcxc näm 2020 cho Ban quan ly 
Qu9 Khám chüa bnh cho ngi.rOi nghèo vOi tOng kinh phi 211.000.000 dông. 

(Chi tiit theo phy lyc dInh kern,). 

-Diu 2. Can ci'r dtr toán thu, chi ngân sách näm 2020 dugc giao, ThU 
 	 tnrong cac don vi to chi.rc thirc hiên theo dung quy dinh cua Luât NSNN va cac 

van ban huOng dn thirc hin. 



.IAM DOC 

V T 
\'/ 

• • fli;.fl 
LuangHüng 

Bieu 3. Truing phOng K ho?ch - Tâi chInh, các phóng chirc nng thuc 
S Y tê, Thu trixó'ng các drn vt trirc thuc và các dcrn vi Co lien quan chu trách 
nhirn thi hành quyêt djnh nay kê tti ngày kr./. 

Noi nkân: 
-Nhud1êu 3; 
- Sâ Tài chInh; 
- KBNN tinh; 
- KBNN noi DVSDNS giao djch; 
-LãrihdaoSO;. 
- Lixu. VT, KH-TC. 



t'OAN THU, CHI NGAN SACH NHA NIY€C NAM 2020 
vj: Bnh vin V hQc cô truyên và Phiic hôi chfrc näng 

St) Ma s QHSDNS: 1127968 
Chu'o'ng 423 

yè't cT/nh s: 1970/QD-SYTngây 31/12/2019 cta Sá Y t1 BInh Djnh) 

Doii vj tmnh: 1.000 &3ng 

STT Ni clung 
KI 

Tng cong Bnh viên 

Loi 130 
Khoän 132 

A Tong so thu, chi, np ngân sách phi 
B Dir toán chi ngãn sách nhã nu'&c 

Chi sy nghip y t, dan s và gia dInh  

1  Kinh phi nhim viii thu'ô'ng xuyên  

1.1  Dir toán dtryc giao  16.451.000 16.451.000  
a Dir toán ngân sách nhà ni.ràc 139.000 139.000 

- KP tlnrc hiên tir chU tãi chInh  0 0  

-  KP khong thirc hin tir chü tãi chInli  139.000 139.000  

 + H tr kinh phI hot dông Dãng b c sâ, D?i  hi Dãng  1 39.000 1 39.000  

b 
Dr toán si diving ngun CCTL vá nguii thu ti dn vj dê clii 
trá h.rong cho so biên ché duc UBND tinh giao  

16 312 000 16 3 12 000 

- Sir diing nguôn thu t?i  dan v dê clii trá hrang cho so biên 
 chê duvc UBND tinh giao  

16 312 000 16 312 000 

1.2  Dir toán bi khu trir  0 0  

Tit kiiii 10% kinh phi khOng tir chU d t?o ngun CCTL  0 0  

1.3  Dr toán don vi thro'c rut ti KBNN  139.000 139.000  

a  Kinh phi thijc hiên ch d tir chU  0 0  

b  Kinh phI không thrc hin ch d tiv chü  12 139.000 139.000  

- H trçi kinh phi hot dng Dáng b ca so, Dai hi Dãng  12 139.000 139.000  

1.4 
Sü diing nguii CCTL và nguin thu ti don vj dê clii trã 

 luong cho so biên chê duçc UBND tinh giao  
16.312.000 16.312.000 

- Sir ding nguOn thu tai dan vj dê chi trã lirorng cho sO biên 
 chê di.rçic IJBND tinh giao  

16 312 000 16 312 000 

2 Kinh phi nhim vti không thu*ng xuyên 

KBNN no,i don vj sfr diiiig NS giao dlch KBNN Biiih 1)11111 

1/ c:,7 
1II 

*\\ YT : 
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hetc ti1n 

Noin/zân: 
- P.KHTC Sôytê 
- Liru: VT, TCKT 

sO Y TE BINH DTNH CONG HOA XA 1101  CHU NGHIA VIT NAM 
BNH VIN Y HQC cO TRUYEN Dc lap -  Tr do -  Hnh phüc 

VA PHUC HOI CHIIJ'C  NANG 

S: 111/QD-BVYHCT&PHCN BInh Dinh, ngàyOtháng0näm 2020 

QUYET DfNH 
V vic cong b cong khai dr toán ngãn sách nãm 2020 cüa bnh vin Y hçc 

cô truyn  và Phuc hi ch(rc  näng 

GIAM DOC BNH VIN 

Can cir Nghj djnh s 163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 cüa ChInh phü 
quy djnh chi tiêt thi hành mtt so diêu cüa Lut ngân sách nhà nu'âc; 

Can cir Thông tu s 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 cüa B Tài 
chInh quy djnh chi tit và hràng dn thi hành mt so diêu cüa Nghj djnh so 
163/20161ND-CP ngày 21/12/2016 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt 
so diu cüa Lut ngân sách nhà nuOc; 

Can cir Thông tu s6 61/20171TT-BTC ngày 15/6/2017 cña Bô Tâi chInh 
Huàng dn ye cong khai ngân sách di vri don vj dir toán ngãn sách, to chirc 
duçic ngân sách nhà nuOc h trçi; 

Can cCr Thông tu s 90/201 8/TT-BTC ngày 28/9/2018 cüa Bô Tài chInh 
si:ra dôi, bô sung mt so diêu cüa Thông tu so 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 
nãm 2017 cüa Bô Tái chInh hithng dn ye cong khai ngân sách dôi vOi don vj dr 
toán ngân sách, to chirc duçic ngân sách nhà nuOc h trçl; 

Can cir Quyt djnh s 72/QD-SYTngay 17/01/2020 cüa S Y t tinh BInh 
Djnh ye vic giao kinh phi chi trâ chInh sách i.ru dai dôi vâi bác sT, dugc si nãm 
2020; 

Xét d nghj ci.:ia phông Tài chInh k toán; 

QUYET DiNH: 

Diêu 1. COng bô cong khai s 1iu dir toán ngân sách nãm 2020 (Kinh phi 
chi trá chInh sách u'u dâi dó'i v&i bác si, duvc si näm 2020 cüa bênh vin Y hpc 
cô truyên và Phiic hM chirc nãng theo Phi h1c dinh kern. 

Diêu 2. Quyt djnh nay cO hiu lirc k tü ngày k. 

Diu 3. Truâng phOng Tài chjnh kê toán to chi'rc thirc hin Quyêt djnh 
nay.!. 



Biê'us62 - Ban hành kern theo Thông Ws690/2018/TT-BTC 
/(..L!f \ ngOy 28 thông 9 nãm 2018 cia B5 TOi chInh 

Don vj: n'viW ctruyen Va Phiic hi chfrc näng 
Chtro'ngU4'  HQC CO JRV?Et \ 

V4PHjn 

THU - CIII NGAN SACH NHA NIIOC NAM 2020 
'Kern theo QuyeThfr1 o42/QD-BVYHCT&PHCN ngàyJO'OV2020 cza Bnh vin Y hçc cô truyên và Phuc hói chc nàng) 

(Diing cho doii vj di,r toán cAp trên vã dan vj di,r toán scr dung ngân sách nhà nuàc) 

DVT Triu ddng 

STT Ni dung Dir than thrçrc giao 

A Tong s6 thu, chi, np ngãn sách phi, 1 phi 
I S thu phi, I phi 
1 LphI 
2 Phi 
II Chi tfr ngun thu phi dirçrc d Ii 
III S phi, 1 phi np ngân sách nba nir&c 
B Dir toán chi ngân sãch Nhä ntwc 489,554 
I Ngun ngân sách trong ntrrc 489,554 
1 Chi quãn ly' hành chInh 

1.1 Kinh phi thi,rc hin ch d t1r chCi 
1.2 Kinh phi không thrc hin ch dO tir chü 
2 Nghiên cfru khoa hçc 
3 Chi sir  nghip giáo diic,  dào to và dy nghê 
4 Chi sir nghip y t, dan s vã gia dInh 489,554 

4.1 Kinh phi thirc hin ch dO tir chü 
4.2 Kinh phi không thtrc hin ché dO tl,r chü 489,554 
- Kinh phi chi trá chinh sách u-u dãi do'i v&i bác sY, ducrc sInärn 2020 489,554 
II Ngun vn vin tro 
III Ngunvaynçnu'&cngoãi 

1/1 



UBND TIINH B1NH D[NH CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
S0 V TE Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S: 72/QD-SYT BInh Dinh, ngày 17 tháng 01 nárn 2020 

QUYET D!NH 
vic giao dy toán ngân sách nhi nu'ó'c näm 2020 

GIAM DOC SO.  Y TE 

Can cü Quyt djnh s 49/2017/QD-UBND ngày 05/9/2017 cüa Uy ban 
nhân dan tinh BInh Dinh ye viêc ban hành Quy djnh chirc näng, nhim vi, 
quyên hn Va CO câu to chirc cUa Sâ Y tê tinh BInh Djnh; 

Can dr Quy& djnh s 4668/QD-UBND ngày 16/12/20 19 Cüa Uy ban 
nhân dan tinh Binh Djnh ye vic giao dir toán ngân sách nhâ nithc nãrn 2020; 

Can cir Quy& djnh s 34/2015/QD-UBND ngày 01/10/2015 cüa Uy ban 
nhân dan tinh BInh Djnh Ban hành Quy djnh ye ChInh sách thu hi'it vâ uu dãi dôi 
vói bác si, duçc si giai doan 2016 - 2021; 

Can cü Quyt djnh s 42/2019/QD-UBND ngày 19/7/2019 cüa Uy ban 
nhân dan tinh BInh Djnh sira dôi, bô sung Diêu 1 Quy djnh ye chInh sách thu hi:it 
và i.ru dâi dOi vi bác si, dmc si giai don 2016 - 2021 ban hành kern theo Quyêt 
ctjnh so 34/2015/QD-UBND ngày 01/10/2015 cüa Uy ban nhân dan tinh; 

Can cr QuyM djnh s 4521/QD-UBND ngày 06/12/2017, 749/QD-UBND 
ngày 09/3/2018, 1649/QD-UBND ngày 18/5/2018, 3284/QD-UBND ngày 
27/9/2018, 478/QD-UBND ngày 18/02/2019 và 2286/QD-UBND ngày 
04/7/2019 cüa Uy ban nhân dan tinh BInh Djnh ye vic h trq tiên thuê nhà 
dôi vi bác si theo chInh sách thu hut cUa tinh; 

Xét d nghj cüa phông K hoach - Tâi chInh Sâ Y t, 

QUVET D!NH: 

Diu 1. Giao b6 sung dir toán chi NSNN nãrn 2020: 

- Kinh phi d chi trã chInh sách u'u däi di vói bác si, duçic si närn 2020 
theo Quyêt djnh sO 34/201 5/QD-UBND cho 23 &in vj si1r diing ngân sách là các 
don vi trçrc thuc Sc Y tê vOi tong kinh phi: 13.63 7.897.000 dOng (Mwài ba t), 
sáu tram ba niuoi bay triu, tam tram chIn jnzccri bay ngàn ctóng). 

- Kinh phi h tr? tin thuê nhà 0 di vxi bác si theo chInh sách thu hut cüa 
tinh näm 2020 theo Quyêt dinh sO 34/201 SIQD-UBND cho 04 dcin vj six diing 
ngân sách là các dcin vj trrc thuc Sâ Y tC vOi tong kinh phI: 192.000.000 dông 
('M$t tram chIn muvi hai triu a'ông,). 

(Chi tiét theo Phu luc dInh kêm). 



No'i izith,,: 
- Nhu diêu 3; 
- Sâ Tài chinh; 
- KBNN tinh; 
- KBNN nai DVSDNS giao dch; 
- Lãnh dao Sâ; 
- Luu: VT, KH-TC. 

((sô 

Ky bai: Sà V i 
Ngiy k: 17-01.2020 15:54:56 +07:00 

Lê Quang Hung 

Diu 2. Can cü dir toán chi ngân sách nArn 2020 duqc giao, Thu truâng 
các dan vi to chc thirc hin theo dung quy dlnh  cüa Lut NSNN và các van ban 
huâng dan thrc hin. 

Diu 3. Tru'äng phông K hoch - Tâi chInh, Thu tri.râng các don vj chju 
trách nhirn thi hành quyêt dnh nay kê tü ngãy kS'./. 

GIAM DOC 



THU, CHI NGAN SACH NHA NU'O'C NAM 2020 
nh vin Y h9c c6 truyn và Phi,ic hôi chñc näng 

)
Ma s QHSDNS: 1127968 

/ Chu'o'ng 423 
t djnh s: 72/QD-SYT ngày 17/01/2020 ct.a S& Y tê Bin/i Djnh,) 

on vi tInh: 1.000 dng 

STT NQ1 dung 
TC 

NKP 
Tong cQng A . A Bçnh viçn 

Loi 130 
Khoãn 132 

A T6ng so thu, chi, np ngân sách phi 
B Dtr toán chi ngân sách nhà nuóc 

1 

2 

Chi str nghip y t, dan s vã gia dlnh 

Kinh phi nhim vii thuo'ng xuyên 

Kinh phi nhim vij không thuông xuyên 
2.1 Dir toán thl'Q'c giao 489.554 489.554 
a 

b 

2.2 

KP thuc hiên tu chü tài chInh 

12 

- 

489.554 489.554 KP không t1c hin t1r chU tài chInh 
- Kinh phi dé' chi Ira chIn/i sách in, ddi d02i vài bác Si, 

duvc Si nain 2020 
489.554 489.554 

Dir toán bi khu trr 

Tit kirn 10% kinh phi không tr chü d to ngun CCTL 

- - 

- - 

2.3 Dir toán don v dtio'c rut tai KBNN 489.554 489.554 
a 

b 

Kinh phi thrc hin ch d tr chü 

1 2 

- - 

Kinh phi khong thrc hin ch d tir chU 489.554 

49 55449 

489.554 

554 
:k1h phi di clii trá chinh sáchiru dâi diváibács 
du'.rc si náni 2020 
KBNN noi don vl sü' drng NS giao d!ch KBNN Binh Djnh 

YT 



• SG Y TE B1NH DINH CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
BNH VIN Y HQC cO TRUYEN Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 
vA PHVC HO! CHIYC NANG 

S6 24QD-BVYHCT&PHCN BInh Dinh, ngày23 tháng04näm 2020 

QUYET DIN}I 
V viêc cong b cong khai du toán ngân sách näm 2020 cüa bênh vin Y hoc 

cö truyn và Phuc höi chirc nàng 

GIAM DOC BENH VIN 

Cn cit Nghj djnh sô 163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 cña ChInh phü quy 
dnh chi tiêt thi hành mt so diëu cña Lut ngân sách nhà ni.ffc; 

Can cit Thông tu sO 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 cUa Bô Tài chinh 
quy djnh chi tiët và hung dan thi hàrih mt sO diu cüa Nghj dnh sO 
163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 cña ChInh phñ quy djnh chi tiOt thi hành mt 
sO diu cüa Lut ngän sách nhà nikic; 

Can cit Thông tu' sO 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 cUa Bô Tài chInh 
Hi.ro'ng dan ye cong khai ngân sách d6i vó'i ddn vi dii toán ngân sách, tO chii'c du'cic 
ngãn sách nhà nu?c hO trç'; 

Can cii' Thông tu sO 90/201811"1-BTC ngày 28/9/2018 ciia B Tài chInh sfra 
dOi, bO sung mt sO diCu ciia Thông tu sO 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 näm 
2017 cüa Bô Tài chInh hung dan vC cOng khai ngân sách d5i vó'i do'n vi du toán 
ngãn sách, tO chitc du'çlc ngän sách nhà nuc hO trçi; 

Can cit Quyt dnh sO 513/QD-SYTngày 21/4/2020 ciia Si Y tO tinh BInh 
Djnh vC vic giao kinh phi phOng chOng tác hi thuOc lá nám 2020; 

Xét dê nghj ci:ia phOng Tài chInh kO toán; 

QUYET DINH: 

DiCu 1. Cong bO cong khai sO liu dii toán ngn sách näm 2020 (kinh phi 
phOng chông tác hqi thuôc Id) ciia bnh vin Y h9c c6  truyCn và Phiic hOi chii'c 
nang theo Phi lUc  sO 02 dInh kern quyêt djnh nay. 

Diu 2. QuyOt djnh nay có hiu liic  kO tlf ngày k. 

Diu 3. Trung phOng Tài chInh kO toán và các khoa, phông có lien quan tO 
chi.i'c thiic hiên QuyOt cljnh nay.!. 

NcYi nhôn: 
- Nhi! diu 3; 
- P.KHTC SY të; 
-Lu'u:VT,TCKT. 

S& Y té, Tinh l3inh Dinh 
23-04-2020 10:06:33 +07:00 

L Phffic Nm 

AMDOC 

(1 (v 

cô truyên vâ Phtic 
hol chCcnng 



Kern theo 

Donv1: BhiiY1 

UAC/. 
fljOy 

Chtwn4 
E 

Y HOC CORUYEN\ 

ç c6 truyn và Phçic hii chIrc nàng 

THU - CHI NGAN SACH NHA NU(IC NAM 2020 
-BVYHCT&PHCN ngày13/4/2020 côa Bnh viçn Y hQc co truyên và Phc hôi chr'tc nän 

g cho dcfn vj dii toán cp trén và do'n vj dii toán sir dung ngn sách nhà niiàc) 

Biê'u s62 - Ban hành kern theo Thông tLfs690/2018/TT-BTC 
ngay 28 thông 9 näm 2018 cu'a Bç5 Tài chInh 

DVfl Triu dông 

Ni dung Du toán dtfçYc giao STI' 

A Thng s6 thu, chi, np ngân sách phi, I phi 
I S6thuphi,lphI 
1 LêphI 
2 PhI 
II Clii tIt nguôn thu phi thrçtc d hii 
III S6 phi, lê phi np ngân sách nhà nuctc 
B Di/ toán clii ngân sách Nhà nic 3 
I Ngun ngân sách trong nffik 3 
1 Clii quail l hành chInh 3 

1.1 
1.2 Kinh phI không thiic hin ch d tli chñ 3 
- Kinh phI phàng ch6ng tác hal thu6c Ia 3 
2 Nghiên cthi khoa hQc 
3 Chi si nghip giáo dklc,  dào to và dy ngh 
4 Clii sit nghip y t, dan s6 và gia dInh 
- Kinh phi nhim vi thing xuyên 
- Kinh phi nhim vi1 không thu'ô'ng xuyën 
II Ngun v6n vin tro' 
III Nguôn vay nçi nttóc ngoâi 
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UBND TINH BiNH DJNH CONG HOA XA HOI  CHU NGHIA VIT NAM 
S Y TE Dc lap - Tit do - Hanh phüc 

S°: 513 /QD-SYT BInh Dinh, ngày 21 tháng 04 näm 2020 

QUYET D!NH 
Vê vic giao du toán ngãn sách nhà nffic nàm 2020 

GIAMDOC ScYYTE 

Can ci1' Quyt dlnh  s6 49/2017/QD-UBND ngày 05/9/2017 ci1a Uy ban 
nhân dan tinh BInh Dinh v viëc ban hành Quy dnh chic nàng, nhiëm vi:!, 
quyën han và co' câu tO chi.c cña Sà Y tê tinh Bjnh Dinh; 

Can cui Quyt djnh sO 4668/QD-UBND ngày 16/12/2019 cña Uy ban 
nhân dan tinh BInh Dinh ye vic giao did' toán ngân sách nhà nirc näm 2020; 

Can cñ' Kê hooch sd 40/KH-SYT ngày 14/4/2020 cña Sà Y tê ye vic t6  
chñ'c hoot dng tp huâñ, truyCn thông ye phông chOng tác hi thuOc lá trong 
bnh vin và ti cong  cThng nam 2020; 

Can ci Cong van sO 1025/SYT-NVY ngày 14/4/2020 ci:ia Sà Y të ye vic 
tO chit'c trin khai Chucing trInh sic khOe hpc dnng nàm 2020; 

Can có' COng van sO 1053/SYT-NVY ngày 16/4/2020 ciia S Y t ye viêc 
tO chi1'c triê'n khai các hoot dng chung trmnh truyCn thông phông, chOng tai nn 
thlldng tich nãm 2020; 

Xét dC ngh cña phOng Nghip vii Y và phOng K ho?ch - Tài chInh Sà Y 
te, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. DiCu chinh dii toán chi NSNN nàm 2020 cho 17 dcin v s1f dvng 
ngän sách là các ddn vj tri:rc thuc S Y t, ci:i  th nhu sau: 

1. DiCu chinh giám di:i'  toán chi hành chIrih nhà nnIc (kinh phi ciiia Ban 
Chi dao phOng ch6ng tác hçii thuO'c lá) dã di!cic giao dii toán nam 2020 theo 
Quyêt dlnh  sO 4668/QD-UBND ngày 16/12/2019 cña Uy ban nhân dan tinh cho 
Van phOng Sà Y t vi tOng kinh phi: 72.000.000 dOng (Bay rnu'o'i hai triçu 
dông). 

2. Cap bO sung kinh phi ci:ia Ban Chi do phOng chOng tác hii thuOc là 
cho Bnh vin Da khoa tinh, Bênh viên Da khoa khu viic BOng So'n, Bênh vin 
Y hpc cO truyCn và Phi:ic hOi chifc nãng, Bnh vin Lao và Bnh phOl, 11 Trung 
tam Y t huyn, thi xa, thành ph5 vIi tOng kinh phi: 72.000.000 dOng (BOy rnu'o'i 
hai triu dông). 

3. DiCu chinh giàm d toãn chi s nghip y t, dan sO và gia dInh (kinh 
phi sü'c khOe hoc du'O'ng và tai non thng tIch) dà di.fc giao dii toán näm 2020 



theo Quyêt dnh so 4668/QD-UBND ngày 16/12/20 19 cüa Uy ban nhän dan tinh 
cho Van phông S Y t vó'i tOng kinh phi: 360.800.000 dng (Ba tram sáu mu'o'i 
triçu, tam tram ngàn d'ông). 

4. Câp bO sung kinh phi sic khóe hpc dung và tai nn thu'dng tIch nàm 
2020 cho Trurig tam Kim soàt bnh tt và 11 Trung tam Y tê' huyn, thj xa, 

thành phO vó'i tOng kinh phi: 360.800.000 dOng (Ba tram sáu mu'o'i triu, tam 
train ngàn döng). 

(Chi tigt theo phy lyc dIn/i kern). 

Diéu 2. Can cr du toán clii ngân sách nãm 2020 du'cic giao, Thi:i tru1ng 
các do'n v tO chifc thiic hin theo dung quy djnh cña Lut NSNN và các van bàn 
hng dn thLl'c hin. 

Diêu 3. Tnffng phOng K ho?ch - Tài chInh, Thu tru'ng các do'n v c1iu 
trách nhiim thi hành quyt dnh nay k tff ngày k./. 

No'i nhân: 
- Nhu' diëu 3; 
- SU Tài chInh; 
- KBNN tinh; 
- KBNN ndi DVSDNS giao djch; 
- Lânh dao Sà; 
- Lu'u: VT, KH-TC, N\TY. 

GIAM DOC 
/, -. 

\ I TE> 
'/* -2 K''bôi:SaYtô 

Ngâyk': 21-04-2020 12:10:31 +07:00 

Lê Quang Hñng 



DU TOAN THU, CH1H NHA NUO'C NAM 2020 
Don vj: Bnh vi1hti và Phic hM chñ'c nãng 

Øo\QD3))1127968 
'o4'23 

(Kéni theo Quyct djnh sá: 21/04/2020 cáa S& Y té BInh D/nh, 

Don vi tmnh: 1.000 ctong 

STT NQ1 dung 
TC 

NKP 
Tong cong Bçnh viçn 

Loii 340 

Khoãn 341 

A Tong so thu, chi, np ngân sách phi 

B Dçr toán chi ngãn sách nhà nuó.c 

I - - Chi hành chInh nhà nuóc 

1 - - Dr toán duiyc giao  3.000 3.000 

- a - Kinh  phi thrc  hin  chê d tr  chñ - - 

- _b_ - Kinh  phi không thirc hin ch d tr chü  12 3.000 3.000 

- - - - BCD PC tác hai uImc Ia  12 3.000 3.000 

- _2_ - Dir toán bj khâu trfr - - 

- - - - Tit kim 10% kinh phI khong ti,r chU  dé to nguôn CCTL  -  
3 - - Dir toán don vi du'oc rñt tai KBNN  3.000 3.000 

- a - Kinh  phi t1c  hin ch d tr  chü - - 

- _b_ - Kinh  phI không thrc hin ch d tr thU  12 3.000 3.000 
- BC'D PC tác hai thuóc lá 12 3.000 3.000 

KBNN nol don vj sU diing NS giao dlch KBNN BInh Dnh 
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DOC 

4 Ii 
VAPi;: )I'). 

BnhviinYhçcc6 truyn vâ Phic 
— ' hoi chuc nang 

SoY t, Tinh Birth Djnh 

Lê Phuó'c j2020 08:54:04 +07:00 

SO Y TE B1NH DINH CONG HOA xA HOI  CHU NGHiA VIT NAM 
BENH VIEN Y HQC cO TRUYEN Dc 1p - T do -  Hnh phüc 
vA PH1JC HO! CHIYC  NANG 

Sd: 144/QD-BVYHCT&PHCN 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. 



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) 

DV[ Triêu dông 

STT Ni dung Dii toán dtiçrc giao 

Tong sO thu, chi, nôp ngân sách phi, lê phi 
I S6thuphi,IphI 
1 LphI 
2 PhI 
II Chi tt ngun thu phi dtfçc dê lai 
III S4  phi, lê phi nôp ngân sách nhà rnthc 
B Di! toán chi ngân sách Nhà ntfó'c 97.066 
I Ngun ngân sách trong rnwc 97.066 
1 Chi quãn I hành chInh 

1.1 Kinh phi thtic hin ch d tii chü 
1.2 Kinh phi không thiic hin ch do tf ch 
2 Nghiên ciru khoa hoc 
3 Chi sli nghip giáo duc, dào tio và dy nghê 
4 Chi sij nghiêp y t, dan sO và gia dInh 97.066 

4.1 Kinh phi thifc hin cM d tir chü 
4.2 Kinh phi không thc hin cM d tif chñ 97.066 
- Kinh phi chi trã chInh sách u'u dài d6i vd'i bác si, du'çic si näm 2019, 2020 5.066 
- Kinh phi hO trç" tien thuê nhà & d6i vd'i bác si', du'cic si ndrn 2019, 2020 92 
II Ngun vOn vin tro' 
III Ngun vay no' nithc ngoài 

144/QD-BVYI 

1/1 



UBND TINH B1NH DINH CØNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
S1YTE Dôc 1p  - TU do - Hnh phñc 

S6: 605 /QD-SYT BInh Fjinh, ngày 07 thong 05 näm 2020 

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 Lao tO chitc thi!c hin theo di.ing quy djnh cüa Lut NSNN và các van 
ban hi.o'ng dn thi!c hin. 

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 Lao chju 
trách nhim thi hành quyt dlnh  nay k tir ngày k./. 

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. 

GIAM IJOC 

7; 

/// 
' S  

Hung 



'\ t ;< \./* 

m'(hé uvéñjnn s 7 .605 /QD-SYTngày 07 /05/2020 cia SI,YIé BInh FJjnh) 

Don vj tz'nh: 1.000 dóng 

D TOAN THU, CHI NGAN SACH NHA NUOC NAM 2020 
hti V 1iccotruyn và Phiic hM chfrc nng VA 'AA A 

"\\ Ma so QHSDNS: 1127968 
Chu'ong 423 

STT Ni dung 
TC 

NKP 
Tng cong Bnh vin 

Loai 130 
Khoãn 132 

A Tang s thu, chi, np ngãn sách phi 

B Dir toán chi ngân sách nhà nirrc 

Chi sr nghip y t, dan s và gia dInh 
1  Kinh phi nhim vtl  thu*ng xuyên - 
2 - Kinh phi nhim viii không thuô'ng xuyên - 

2.1 Dir toán duqc giao 97.066 - 97.066  

a  KP thi,rc hin tix chü tài chInh - - 
b  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 
thtcsinám 2019, 2020 

5 
- 

5 066 

- Kinh phi hó trçr dIn thuê nhà & dli vol bác s duQc Si 
theo chInh sách thu hat cta tinh nám 2019, 2020 

92 000 92 000 

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 97.066 97.066  
a - Kinh phi thirc hin ch d tr chà  - - 
b 12 97.066 97.066  

- Kinh phi dl chi trá chInh sách l.tu däi dli vOl bác s 
dztc sinám 2019, 2020 

12 5 066 5 066 

- Kinh phi' h6 trcf dIn thuê nhà & dli v&i bác si dwQc S 
theo chInh sách thu hat cia tinh nám 2019, 2020 

12 92 000 92 000 

KBNN noi dcni vj sü diing NS giao djch KBNN Bnh Djnh 
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DOC 

1!YE1,4 
/ 

luá4-Yçc cô truyôn và Phiic 
hôi chCrc nàng 
S& V t, Tinh Binh Djnh 
19-06-2020 5:2I:36 +07:00 

Lê Phu!ic Nm 

S1 Y TE BINH DINH CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
BENH VIN Y HOC cO TRUYEN Dôc lap - Tt/ do - Hnh phüc 
VAPHUCHOICHUCNANG 

S6: 188 /QD-BVYHCT&PHCN Blnh £'inh, ngày 19 tháng 06 nãm 2020 

QUYET DINH 
V vic cong b cong khai dLr toán ngân sách nàm 2020 cüa bênh viên Y hçc 

cö truyn và Phuc hôi chifc näng 

GIAM DOC BENH VIN 

Can ct'fNghj djnh so 163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 cüa Chtnh phü quy 
djnh chi tiêt thi hành mt sO diêu cüa Lut ngôn sách nhà nu'ó'c; 

Can cit Thông tu' sO 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 ccia Bô Tài chmnh 
quy djnh chi tiit và hu'ó'ng don thi hành mt sO diëu cüa Nghj djnh sO 
163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 cta ChInh phi quy djnh chi tiê't thi hành mt 
sO diêu ciia Lut ngôn sách nhô nu'ó'c; 

Can cit Thông tu' sO 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 cüa B Tài chInh 
Hu'ó'ng dOn ye cong khai ngân sách dôi vó'i dc/n vi dy' toán ngôn sách, to' ch(tc 
du'cic ngdn sách nhà nu'iic hO trçl; 

Can cit Thông tu' sO 90/2018/1'FBTC ngày 28/9/2018 cta Bô TOi chInh sCta 
dô'i, hO sung mt sO diêu cáa Thông tu' sO 61/201 7/TT-BTC ngày 15 tháng 6 nOm 
2017 cüa Bô Tài chInh hu'ng dOn ye cong khai ngôn sách dô'i vO'i dc/n vj dy' toán 
ngOn sách, tO chü'c du'cfc ngOn sách nhà nu'O'c hO trQ'; 

Can cit Quyê't djnh sO 811/QD-SYT ngày 12/06/2020 cia S& Y tê' tinh Blnh 
E)jnh ye vic giclo dy' toán sit dyng nguOn CCTL vO nguOn thu tçii dc/n vj de' chi trO 
lu'dng cho sO biên chê du'dc UBND tinh giao, 

Xét d ngh cüa phông Tài chInh kê toán, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Cong b6 cOng khai sO 1iu dii toán ngân sách nám 2020 ('dy' toán sit 
dyng nguOn CCTL và nguOn thu tçii dc/n vi dê' chi trã lu'dng cho sO biên chê' du'çic 
UBND tinh giao) cUa bnh vin Y h9c cO truyn và Phiic hOi chifc näng theo Phii 
1iic sO 02 dInh kern quyt djnh nay. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu liic kê t ngày k. 

Diu 3. Tru1ng phông Tài chInh kê toán và các khoa, phông có lien quan tO 
chiYc th'c hin Quyêt djnh nay.!. 

No'i nh.In: 
- Nhu' diu 3; 
- P.KHTC Si Y t; 
- Trang TTDT Bênh vin; 
- Lu'u: VT, TCKT. 



Biê'u s62 - Ban hành kern theo Thông tt1s690/2018/TT-BTC 
ngày 28 thông 9 nãm 2018 cüa Bç5 Tài chInh 

Dorn v: Bnh vin Y hçc cö truyn và Phuc hi ch(rc nàng 
Chilcrng: 423 

THU - CHI NGAN SACH NHA NIRYC NAM 2020 
188 /QFJ-BVYHCT&PHCN ngay191i6/2020 cta Bênh viên YHCT & PHCN) 

vj du' toán cap trên và dcin vj dii toán sf dvng ngân sách nhà nu'àc) 

DVT Triêu dông 

STT Ni dung Dii toán diic giao 

A Tong sO thu, chi, nôp ngân sách phi, lê phi 
I SO thu phi, 1 phi 
1 LêphI 
2 PhI 
II Chi tif ngun thu phi dtwc d lai 
III SO phi, lê phi nôp ngân sách nhà ntthc 
B Di.r toán chi ngân sách Nhà nu1Ic 51 
I Ng&in ngân sách trong ntforc 51 
1 Chi quãn 1 hành chInh 

1.1 Kinh phi thiic hin ch do tu' chñ 
1.2 Kinh phi không thiic hin ch di w' chi:i 
2 NghiêncIfukhoahçc 
3 Chi stf nghiêp giáo duc, dào tao và diy nghê 
4 Chi sit nghip y t, dan so và gia dInh 51 

4.1 Kinh phi nhim vi.1 thung xuyên 51 

- Dy' toán sit dyng nguön CCTL và nguön thu tQi do'n vi dê chi trá lu'o'ng cho sO 
biên chldu'cic UBND tinh giao 51 

4.2 Kirih phi không thiic hiii chê d tit chü 
II Ngun vOn viên tror 
III Ngun vay nor nUc ngoài 
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UBND TINH BIINH DINH CONG HOA XA HOI  CHU NGHiA VIT NAM 
S1YTE Dôc 1p - Ti/ do - Hanh phñc 

So: 811 /QD-SYT BInh Thnh, ngày 12 tháng 06 nãm 2020 

QUYET DINH 
V vic giao dir toán ngãn sách nhà nitórc nàm 2020 

GIAMDOC SiYTE 

Can ct Quyêt djnh s6 49/2017/QD-UBND ngày 05/9/2017 cta Uy ban 
nhân don tinh BInh Djnh ye viêc ban hành Quy djnh cht'tc näng, nhiçm vy, 
quyën hczn và ccl c5u t6 chii'c cta S& Y titinh BInh Djnh; 

Can ct't Quyê't djnh so 1803/QD-UBND ngày 14/5/2020 ctia Uy ban nhãn 
dOn tinh BInh Djnh ye vic diëu chinh dV todn chi thu'&ng xuyên ngOn sách nãm 
2020 theo Quyêt djnh sâ 55/QD-UBND ngày 07/01/2020 cüa UBND tinh; 

Xét dè nghj cüa Tru'&ng phông Ke hoçich - Tài chInh Sà Y té', 

QUYET DINH: 

Diu 1. Diu chinh, bd sung dçf toán chi NSNN nàm 2020 cho 22 thin v 
s1f diing ngän sách là các do'n vj trlic thuic Si Y t, cii the nhii sau: 

1. Giám df toán kinh phi dã du'cfc giao dr toán theo Quyt dinh sO 
4668/QD-UBND ngày 16/12/2019 cüa Uy ban nhãn dan tinh Binh Enh cho 10 
dcn vl có sO biên che và hçlp dOng theo Nghj dlnh  sO 68/2000/ND-CP cUa ChInh 
phñ phát sinh giám trong nàm 2020 vOl tOng kinh phi: 1.458.000.000 dOng ('Mt 
tj, b6n tram nãm mu'cli tam triu dông,). 

2. Cp bO sung kinh phi tiën kwng và djnh mOc chi thung xuyêri cho 06 
dcin v có sO biên chê và hçlp dOng theo Ngh djnh sO 68/2000/ND-CP cüa Chinh 
phü phát sinh tang trong näm 2020 vOl tOng kinh phi: 819.500.000 dOng (Tam 
tram mu'Oi chin triêu, näm tram ngàn dbng). 

3. Tang df toán tilt ngubn cal cách tin lu'rfng và nguOn thu d tii 16 ddn 
v dê chi trá lu'clng duçic Uy ban nhân dan tinh giao nãm 2020 do sO biên chê 
tang vOl tOng kinh phi 18.201.000.000 cThng ('Mu'O'i tam , hai tram íé mt triu 
dOng). 

4. Cp bO sung dii toán kinh phi chi tin lirnng và chi thilO'ng xuyên d hO 
trcf kinh phi thiic hin cho hctp dbng lao dng nhân viên lái xe cho 05 thin v dã 
có thông báo giám chi lieu lao dng theo Quyet djnh sO 55/QD-UBND ngày 
07/01/2020 cüa Uy ban nhân dan tinh BInh Djnh vUi tong kinh phi: 728.000.000 
dOng (BOy tram hai mu'o'i tam triu dOng). 

(Chi tiê't theo phu luc dInh kern). 

Diu 2. Can cO dty toán chi ngãn sách näm 2020 duçic giao, ThU tru'Ong 
các 0cm v tO chOc thiic hin theo dung quy dnh cUa Lut NSNN và các van bàn 
huOng dan thii'c hin. 



Diu 3. Truing phông Kê hoich - Tài chInh, Thii tri1ng các thin vi chlu 
trách nhim thi hành quyt dnh nay k tii ngày k'./. 

No'i nhtn: 
- Nhu' diu 3; 
- Sà Tài chInh; 
- KBNN inh; 
- KBNN ncli DVSDNS giao dich; 
- Lãnh dao SI; 
- Lu'u: VT, KH-TC. 

GIAM IJOC 

,s  TtL_- 
'Sy 

TE,j/ 
1uang Hñng 



DU' TOAN TIIV, CHI NGAN SACH NHA NUC NAM 2020 
Di'vi ,J3ih yrêi Y hoc cô truyên va Phuc hôi chuc näng 

•• .. )a s6 QHSDNS: 1127968 
Chuicng 423 

fj'>>/ 

STT Nçi dung 
TC 

NKP 
Tong cong Bçnh viçn 

Loai 130 
Khoãn 132 

A Tong so thu, chi, n)p ngân sách phi 

B Dir toán chi ngân sách nhà ntróc 

- 
- 1 

1.1 

- a 

b 
- 

1.2 
1.3 

-  
2 

Chisijnghipytdânsôvàgiadlnh 
 Kinh phi nhim vu thuông xuyên 

Drtoánduqcgiao 

Dr toán ngân sách nhà ni.rOc 

Dir toán sir ding ngun CCTL và ngun thu ti dcm vj dê chi 

trã krcrng cho so biên ché dirçic UBND tinh giao 

Dtjtoán bi khâu trü 

Dir toán don vi dtrQc rut ti KBNN 

Sü' dyng ngun CCTL và ngun thu tii do'n vj dê chi trã 

hro'ng cho so biên chê duqc UBND tinh giao 

Kinli phi nhim vu không thurng xuyên 

- - - - 

- - - - 

- - - 

- -- -- 

- - - -- 

- - - -- 

- 
51.000 

- 0  

51 000 

51 

0  

0  

- 

- 
51.000 

0 

51 000 
- 

0 

0 

51 000 
- 

KBNN noi don vi sir dyng NS giao djch KBNN Binh Dlnhi 

Don vf tmnh. 1.000 dông 
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SY Y TE B1NH DINH CONG HOA xA HOI  CHU NGHIA VIeT  NAM 
BNH VIN Y HQC cO TRUYEN Dôc lap - Tkr  do - Hnh phüc 
VA PHJC HO! CHIYC  NANG 

S5: 9BC-BVYHCT&PHCN Bmnh Djnh, ngdy 08tháng 4 nàm 2020 

BAO CÁO 
Cong khai s lieu và thuyt minh tlnh hInh thirc hin dtr toán 

ngân sách nhà ntfic Qu 1 nàm 2020 

Can cif Ng dj.nh sO 163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 cña ChInh phü 
quy djnh chi tit thi hành mt sO diëu cña Lut ngân sách nhà nu?c; 

Can ctf Thông tu sO 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/20 16 ciia B Tài chInh 
quy djnh chi tit va hiirng dan thi hành mt sO diëu cña Nghj dnh sO 
163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 cUa ChInh phU quy djnh chi tiêt thi hành mt 
sO diëu cña Lut ngân sách nhà nfO'c; 

Can cU Thông tu sO 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 cüa B Tâi chInh 
Huàng dan ye cong khai ngn sách dOi vó'i do'n vj dii toán ngãn sách, t6  chifc 
di..rcic ngân sách nhà nu'àc ho trcl; 

Can ciTi' Thông tu sO 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 cUa Bô Tài chInh 
sra d6i, bO sung mt sO diCu cña Thông ti! sO 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 
nâm 2017 cña B Tài chInh hu'àng dAn ye cong khai ngn sách di vi ddn vi dii 
toán ngãn sách, tO chiTi'c di.rçic ngân sách nhà niiUc hO trçl; 

Can ciTf Quyt dnh sO 1970/QD-SYTngày 31/12/2019 cña S Y tê tinh 
BInh Djnh ye vic giao kinh phi hoit dng Dáng b cd sà, Eii hi Dãng nAm 
2020; 

CAn cü' Quyt dlnh  sO 72/QD-SYTngAy 17/01/2020 cña S Y t tinh Binh 
Dnh vC vic giao kinh phi chi trá chInh sách u'u dãi dO! vài bác sI, du'Ic sl nAm 
2020; 

Bnh vin Y h9c cO truyCn và Phiic hOi chñ'c nAng cong khai sO lieu và 
thuyOt minh tInh hInh thirc hin dii toAn ngãn sách Nhà nikic QuTT 1 nAm 2020 
cu the nhu' sau: 

Chi ngân sách nhà nffic: 

T6ng chi ngân sách nhà nuó'c qu 1 nAm 2020: 131,7756 triu dOng, d?t 
21% di.i toán nAni và dat 1.504,8% so vài cñng k' nAm trikc. Chi tiOt cAc ni 
dung chi nhii sau: 

- Chi quãn 1 hành chinh: 9,387 trieu dông, dit 6,8% dii toán näm và dat 
107,2% so vi cing ki nAm tri.iàc 

- Chi s'i  nghip y t, dan sO và gia dinh: 122,3886 triu dông, dit 25% dii 
toán nAm vA tang 100% so vi cñng ki nAm truc. 
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Bênh vién Y hoc cô tntyn vA Phuc 
hôi chrc nAng 
Sci Y té, Tinh Binh Dinh 
OX-04-2020 11:30:22 +07:00 

(Chi tiêt cy the theo Biê'u sO 03: Cong khai thiic hin dy' toán thu - Chi 
ngOn sách quj 1 näm 2019 kern theo quyêt djnh nay) 

Trên day là báo cáo cong khai s6 lieu và thuyêt minh tinh hlnh thiic hin 
d' toán ngân sách nhà nific qu 1 nám 2020 cUa bnh vin Y hçc c6 truyën và 
phiic hôi chó'c náng.I. 

 GIAMDOC 
Nyi nhôn: 
- P.KHTC Say t 
- Lu'u: VT, TCKT. (1 0 hi 1!!' 

VA PHUC }iOl 

LE PHU1C NIN 
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tEB': 
:r,I • j:.A\ 

eiYhoc CO truyên va Phuc hOt chilc nang 

-.- 
ONG KHAI THUC HIEN DV  TOAN THU - CHI NGAN SACH QUY 1 NAM 2020 

(Diing cho dcin vi dii toán cp trên va dcin v dii toán sCr diing ngân sách nhà nithc) 

Biê'u s63 - Ban hônh kern theo Thông ti1s690/2018/TT-BTC ngOy 28 thông 9 
näm 2018 cda Bô Tài chmnh 

DVtInh: Triu döng 

- 
Ni dung 

- 
DtItoan 

nam 

Thttc hin 
qu 1 

nàm 2020 

Thtrc hin 
qu 1 

nàm 2019 

Thirc hin 
qu 1 nàm 

nayIth toán 
nàm (t lê 

%) 

ThLfc hiên quy 
1 näm nay so 
vi cung k 

nàm trithc (ty 
Iê%) 

A Tong sO thu, chi, nôp ngân sách phi, lê phi 

I SO thu phi, lê phi tir nàm trtltrc chuyn sang - 

1.1 LphI - - - 

1.2 PhI - 

II SO thu phi, 1 phi 

2.1 LphI 

2.2 PhI 

III Chi tit nguön thu phi duo?c dê Ii 

3.1 Chi sli nghip y t, dn sö và gia dInh 

a Kinh phi nhim vi1 thu'ing xuyen 

b Kinh phi nhim vii không thuing xuyên 

3.2 Chi quàn 1 hành chInh 

a Kinh phi thiic hiên ch do ti chi 

b Kinh phi không thiic hin ch d tir chñ - - - 

IV SO phi, 1 phi nôp NSNN 

4.1 LphI 

4.2 PhI 

B Dt.f toán chi ngân sách nhà ni.tiic 628.554 131.7756 8.757 21.0% 1504.8% 

I Ngunngânsáchtrongniirc 628.554 131.7756 8.757 21.0% 1504.8% 

1 Chi quàn 1 hành chInh 139 9.387 8.757 6.8% 107.2% 

1.1 Kinh phi thiic hin ch d ti! chü 

1.2 Kinh phi không thc hin ch d ti.f chi:i 139 9.387 8.757 6.8% 107.2% 

- Kinh phi chi trOphy c6p c6p Uy DOng 139 9.387 8.757 6.8% 107.2% 

2 Chi sif nghip giáo duc, dào tao và dy ngh 0.0000 0.0000 0.0% 

2.1 Kinh phi nhim vt,i thu'?Ing xuyên 0.0000 0.0000 0.0000 

2.2 Kinh phi nhim vy không thi.r?ng xuyên 0.0000 0.0000 0.0% 

3 Chi sif nghiêp y t, dan sO và gia dInh 489.554 122.3886 0.0000 25% 

3.1 Kinh phi nhim v1i thu1ng xuyên 

3.2 KinhphInhimvykhôngthuàngxuyên 489.554 122.3886 25% 

Kinh phi uu dãi, thu hOt bOc si, du'çlc si (QD 34) 489.554 122.3886 25.0% 

II Ngun vOn vin trç? 0 0.0 0 

III Ngun vay ncr nu'ic ngoài 0 0.0 0.0 
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