
  

UBND TỈNH PHÚ THỌ 

                   SỞ Y TẾ 

 

Số :              /QĐ-SYT 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Phú Thọ, ngày            tháng  12  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

" V/v giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước " 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ 

 

Căn cứ Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Phú Thọ, về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ; 

Căn cứ Thông tư số 109/2020/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2020 quy định về 

tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;  

 Căn cứ Quyết định số 3020/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc cấp bổ sung kinh phí cho Sở Y tế để thực hiện mua sắm 

trang thiết bị chuyên môn; sửa chữa, bảo dưỡng một số cơ sở y tế và duy trì các chỉ tiêu 

y tế năm 2021. 

 Căn cứ ý kiến của Sở Tài chính tại Văn bản số 2264/TC-TCHCS ngày 02 tháng 

12  năm 2021 về việc thông báo số cấp phát dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021. 

 Xét đề nghị Ông Kế toán trưởng Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 đối với  Sở Y tế  

tỉnh Phú Thọ (Kinh phí sửa chữa, khắc phục hư hỏng, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất     

“ cải tạo nâng cấp một số công trình Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy; Yên Lập; Phù 

Ninh”), theo biểu đính kèm;  

Số tiền: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng chẵn). 

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được giao, Thủ trưởng đơn vị tổ 

chức thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước. 

Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này ./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như điều 1                                                                                              
- KBNN 

- Sở Tài chính 

- Lưu KHTC, VT                                                                                   

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Huy Ngọc 



  

BIỂU BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2021 

Đơn vị : Sở Y tế tỉnh Phú Thọ 

( Kèm theo Quyết định số              /QĐ-SYT ngày          / 12 /2021 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ) 

  

  

Chương :  423                           Mã số :1044967 

 

 

Đơn vị tính: 1000 đồng 

Nội dung Số tiền 

 Loại  340 khoản 341 1.000.000  

1. Kinh phí thực hiện tự chủ 
                                         

-    

2. Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh  tiền lương 
                                         

-    

3. Kinh phí không thực hiện tự chủ: (Kinh phí sửa chữa, khắc phục 

hư hỏng, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất  “ cải tạo nâng cấp một số 

công trình Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy; Yên Lập; Phù 

Ninh”). 

                           

1.000.000  
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