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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  4312/QĐ-SYT Quảng Ninh, ngày  11   tháng 8 năm 2022 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tạm giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho bệnh viện Lão khoa 

– Phục hồi chức năng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 

Căn cứ Luật ngân sách số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh 

Quảng  Ninh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy 

của Sở Y tế Quảng Ninh, Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 về sửa 

đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND; 

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 Công văn số 4336/STC-TCHCSN ngày 10/8/2022 của Sở Tài chính về 

việc thông báo tạm cấp kinh phí tự chủ cho Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức 

năng năm 2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Tạm giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 – Kinh phí tự 

chủ cho bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng, số tiền: 10.000 triệu đồng. 

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được giao, Bệnh viện Lão 

khoa – Phục hồi chức năng thực hiện nhập Tabmis và triển khai thực hiện các nội 

dung chi theo đúng quy định hiện hành. Sau khi phương án tự chủ tài chính của đơn 

vị được phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền sẽ điều chỉnh lại kinh phí tự chủ cấp cho 

đơn vị theo đúng quy định tại Nghị quyết số 66/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND Tỉnh. 

Điều 3. Các Ông (bà): Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính; Chánh văn phòng 

Sở và Thủ trưởng đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./. 

 

   Nơi nhận:                                                                                                     
  - Như điều 3;                                                                                                            
  - Kho bạc nhà nước tỉnh; 
  - Cổng TTĐT SYT (C/khai) 
  - Sở Tài chính; 
  - KBNN giao dịch; 
  -  Lưu: VT, KHTC5. 

 

 GIÁM ĐỐC 
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