
UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 
 

Số:          /VP-KTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2020 
ơ 

V/v điều chỉnh kinh phí sự nghiệp y 

tế không giải ngân hết trong năm 

2019 và bố trí vốn cho một số dự án 

 

Kính gửi các Sở: Tài chính, Y tế. 

 

Xem xét Báo cáo số 512/BC-STC ngày 29/12/2019 của Sở Tài chính về 

việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Y tế, kinh phí sự 

nghiệp y tế không giải ngân năm 2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Tài chính về phương án xử lý 

các khoản kinh phí sự nghiệp y tế đã giao cho Sở Y tế nhưng không giải ngân hết 

trong năm 2019.  

Sở Tài chính chủ động phối hợp triển khai các công việc liên quan bảo đảm 

thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành và chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

Thông báo số 728/TB-UBND ngày 23/12/2019. 

2. Đối với kinh phí thực hiện Dự án cải tạo, sửa chữa Bệnh viện phục hồi 

chức năng đã giao tại Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của UBND 

tỉnh: Sở Y tế chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước 

tỉnh xem xét chuyển nguồn sang năm 2020 để tiếp tục thực hiện. 

3. Về việc bố trí kinh phí thanh toán cho Dự án trạm y tế xã Lương Năng và 

Dự án hệ thống xử lý rác thải Bệnh viện đa khoa huyện Đình Lập: Giao Sở Tài 

chính chủ động xem xét, đề xuất UBND tỉnh bố trí từ nguồn giảm trừ ngân sách 

cấp chi lương đã được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các 

nguồn kinh phí hợp pháp khác để sớm thanh toán dứt điểm cho dự án. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài chính, Sở Y tế và các cơ quan 

liên quan thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Dương Văn Chiều 
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