
UBND TỈNH QUẢNG NINH     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

               SỞ Y TẾ             Độc lập- Tự do – Hạnh phúc 

 
        Số  2556/SYT-KHTC          Quảng Ninh, ngày 03  tháng 5 năm 2022 
  V/v hướng dẫn một số nội dung   

thực hiện dự toán Ngân sách năm 2022 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế      

 

Căn cứ Quyết định số 4389/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của Ủy ban nhân dân 

Tỉnh về việc tổ chức lại các trạm y tế xã, phường, thị trấn từ trực thuộc UBND các 

huyện thị xã thành phố về các TTYT trực thuộc Sở Y tế quản lý; 

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND Tỉnh về 

việc bổ sung điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân 

sách cấp tỉnh năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 về một số cơ chế và 

biện pháp điều hành ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ hướng dẫn số 1391/HDLN-STC-KBNN ngày 23/3/2022 của Liên sở 

Tài chính – Kho bạc; 

Sở Y tế hướng dẫn một số nội dung chủ yếu cho các đơn vị trực thuộc để 

thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 như sau:  

1. Thực hiện các khoản thu ngân sách nhà nước 

 Các đơn vị tiếp tục thực hiện các Thông tư và văn bản quy định hiện hành, 

trong đó lưu ý các văn bản thường xuyên áp dụng như sau:  

Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định thống 

nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng 

hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa 

bệnh trong một số trường hợp; 

Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định mức 

tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán 

của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và 

hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một 

số trường hợp; 

Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y 

tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc 

phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-37-2018-tt-byt-muc-toi-da-khung-gia-kham-benh-ngoai-pham-vi-quy-bao-hiem-y-te-402167.aspx
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của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh 

trong một số trường hợp; 

Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/07/2019 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ 

sung một số điều của thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế 

quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các 

bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp; 

Nghị quyết 232/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quảng Ninh quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc 

phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh  

Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định giá tối đa dịch vụ 

kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập  

Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y 

khoa  

Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế  

 Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng kinh phí trong công tác an toàn vệ 

sinh thực phẩm; 

Quyết định số 353/2017/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Quảng Ninh về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe tại các điểm đỗ bãi 

trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 

 Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế  nếu đơn vị 

để xẩy ra tình trạng ban hành qui định và thực hiện các khoản thu trái pháp luật 

hiện hành. 

2. Thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước 

Thực hiện Nghị quyết 38/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Ninh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ % 

phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương; định mức 

phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 

2017-2020; Quyết định số 5457/QĐ-UBND ngày 28/12/2018; số 5668/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc giao quyền tự chủ 

tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập; Sở Y tế thực 

hiện giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc theo quy định và gửi Sở Tài chính 

thẩm tra theo dự toán được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao năm 2022.  
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Vì vậy ngay sau khi nhận được dự toán Sở Y tế giao, các đơn vị  chủ động 

phân khai kinh phí theo Chương, loại, khoản, mục  lập Phiếu phân bổ dự toán (03 

bản theo mẫu số C6-03/NS ban hành kèm Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 

28/7/2017 của Bộ Tài chính; thuyết minh dự toán, bảng đăng ký quỹ lương và bảng 

lương gửi Sở Tài chính để nhập dự toán vào hệ thống Tabmis và chuyển Kho bạc 

nhà nước nơi giao dịch làm cơ sở kiểm soát chi.  

Việc kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN được thực hiện theo Nghị 

định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 

22/6/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN 

qua Kho bạc nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan. 

Đối với các khoản chi lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp theo 

lương của các cơ sở khám chữa bệnh thì thanh toán từ nguồn thu BHYT và nguồn 

thu trực tiếp từ người bệnh theo giá dịch vụ khám chữa bệnh của Nhà nước quy 

định, trường hợp nguồn thu không đủ chi trả tiền lương, phần còn thiếu được chi từ 

nguồn của Ngân sách nhà nước cấp, đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác của 

số liệu chi từ các nguồn kinh phí. 

Yêu cầu các đơn vị rà soát Quy chế chi tiêu nội bộ để điều chỉnh, bổ sung 

trong năm 2022 cho phù hợp nhất là khi nhận trạm y tế về trực thuộc TTYT các địa 

phương. Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 

21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 

công lập; Công văn số 3074/BTC-HCSN ngày 05/4/2022 của Bộ Tài chính về việc 

đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 60/NĐ-CP.  

Các đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc qui định về tiết kiệm chi, 

chống lãng phí, rà soát cắt giảm các khoản chi chưa cấp thiết, chủ động sắp xếp nội 

dung chi phù hợp, đảm bảo hiệu quả.  

Trường hợp điều chỉnh nhiệm vụ chi trong phạm vi dự toán kinh phí được 

giao không tự chủ đã được ghi chú theo nhiệm vụ chi trong quyết định giao dự 

toán đầu năm hoặc quyết định giao dự toán bổ sung trong năm, đơn vị báo cáo Sở 

Y tế để gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, đảm bảo việc 

phân bổ kinh phí thực hiện được các nhiệm vụ được giao. Thời gian điều chỉnh dự 

toán đã giao đơn vị dự toán phải hoàn thành và báo cáo về Sở Y tế trước ngày 20 

tháng 10 năm hiện hành. Sau thời gian trên, các đơn vị hoàn toàn chịu trách 

nhiệm đối với việc triển khai các hạng mục kinh phí không tự chủ được cấp. Bên 

cạnh đó, đơn vị thực hiện báo cáo tiến độ giải ngân hằng quý theo đúng hướng dẫn 

tại Công văn 1943/SYT-KHTC ngày 31/3/2022 của Sở Y tế; kịp thời đề xuất hoàn trả 

ngân sách các khoản kinh phí không thực hiện triển khai được trong năm, hạn chế tình 

trạng kinh phí NSNN cấp dư nhiều vào cuối năm. 

3. Thực hiện cải cách tiền lương. 
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Từ nguồn chi thường xuyên: thực hiện tiết kiệm 10% số chi thường xuyên 

sau khi trừ lương và các khoản có tính chất lương theo qui định để thực hiện chính 

sách cải cách tiền lương (Đã trừ ngay từ khâu dự toán, để lại tại nguồn kinh phí cải 

cách tiền lương và giữ lại tại ngân sách tỉnh). 

Từ nguồn thu tại các đơn vị: Sau khi trừ các chi phí trực tiếp như: tiền 

lương, tiền công, các khoản phụ cấp, thuốc, máu, dịch truyền, vật tư y tế tiêu hao, 

chi phí trực tiếp khác…Đơn vị thực hiện nghiêm túc việc trích lập nguồn cải cách 

tiền lương theo quy định. Đồng thời thực hiện cam kết tự cân đối nguồn để thực 

hiện cải cách tiền lương, không đề nghị cấp bổ sung ngân sách khi có các quy định 

Nhà nước về tăng lương (trừ các đơn vị quản lý hành chính và các đơn vị chưa cân 

đối được nguồn cải cách tiền lương).  

 Hướng dẫn chi tiết tại công văn số 1641/STC-TCHCSN ngày 

05/4/2022 về một số nội dung về quy định trích, sử dụng nguồn cải cách tiền lương 

từ nguồn thu được để lại theo chế độ năm 2022 và giai đoạn 2022-2025. 

4. Thực hiện công khai tài chính 

Thực hiện công khai tài chính trong các đơn vị theo Quyết định số 

192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 

90/2018/TT-BTC ngày 29  tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ 

chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; với mục đích: Công khai tài chính là biện 

pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức Nhà nước, tập thể người 

lao động và nhân dân trong việc thực hiện quyền kiểm tra, giám sát quá trình quản 

lý và sử dụng vốn, tài sản Nhà nước; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi 

phạm chế độ quản lý tài chính; bảo đảm sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước, 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Thực hiện công khai đến toàn bộ cán bộ viên chức người lao động đối với 

các khoản thu, chi, thanh toán cá nhân,… của cơ quan đơn vị bằng các hình thức 

hợp lý và đúng quy định, đảm bảo tất cả các thông tin đều được công khai minh 

bạch. 

5. Các nội dung khác: 

- Hướng dẫn chế độ chi cho hợp đồng 68 theo Công văn số 1668/STC-

TCHCSN ngày 05/4/2022 về việc hướng dẫn chế độ chi cho hợp đồng 68 tại các 

Sở, ngành, cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022. 

- Thực hiện các công trình sửa chữa, bảo dưỡng tài sản công theo đúng quy 

định tại Thông tư 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 quy định về lập dự toán quản 

lý sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng sửa chữa tài sản công. 
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- Chi các nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid 19: tiếp 

tục áp dụng cơ chế chi quy định tại Nghị quyết 16/NQ-CP; Nghị quyết số 145/NQ-

CP của Chính phủ; Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của HĐND 

Tỉnh; hướng dẫn 2950/SYT-KHTC ngày 24/5/2022 của Sở Y tế. Hồ sơ thanh toán 

phụ cấp phòng chống dịch tại đơn vị phải có đầy đủ hồ sơ về quyết đinh phân công 

thực hiện nhiệm vụ; phân công nhiệm vụ cho đối tượng tham gia thường trực 

24/24; bảng chấm công, biên bản giám sát, phiếu điều tra xác minh dịch (ứng với 

ngày công chấm phụ cấp) hoặc báo cáo tổng hợp tháng về công tác điều tra, giám 

sát xác minh dịch; công tác xét nghiệm (đối tượng, số lượng xét nghiệm); giấy đi 

đường khi chấm công người vận chuyển người bệnh, bệnh phẩm, đối với chi trả 

công tiêm chủng cần có đủ báo cáo số lượng tiêm chủng, kế hoạch triển khai công 

tác tiêm chủng; phân công kíp tiêm,… và các hồ sơ giấy tờ theo quy định chứng 

minh việc đã thực hiện công việc liên quan đến công tác phòng chống dịch và được 

hưởng phụ cấp chống dịch theo quy định.  

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn các đơn thực hiện dự toán ngân sách 

năm 2022, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản 

ánh kịp thời về Sở Y tế để xem xét hướng dẫn bổ sung./. 

 

Nơi nhận:                          GIÁM ĐỐC 
- Như kính gửi (t/h);  

- Công TTĐT Sở Y tế (c/kh);         

- Ban GĐ SYT (b/c);                  

- Lưu VT, KHTC5.   

           

       Nguyễn Trọng Diện 
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