
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÀ RỊA –VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:         /QĐ-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày        tháng 01 năm 2021 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021  

của Văn phòng Sở Y tế tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu 

 

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

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các 

tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017; 

Căn cứ Quyết định số 3839/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng 

– an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1177/QĐ-SYT ngày 30/12/2020 của Sở Y tế về việc 

giao dự toán thu – chi NSNN năm 2021 của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch- Tài chính Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của Văn 

phòng Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (theo biểu đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Kế toán trưởng Sở Y tế, 

Trưởng các phòng chức năng Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, và các 

đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:           GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3; 

- Sở Tài chính; 

- phòng NV (đăng tải CTTĐT); 

- Lưu :VT, KHTC (KT). 

 

       

   Phạm Minh An 

https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-61-2017-tt-btc-cong-khai-ngan-sach-don-vi-to-chuc-ngan-sach-nha-nuoc-ho-tro-51b38.html


Đơn vị: SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU Biểu số 2

Chương: 423 Ban hành kèm theo TT 90/2018/TT-BTC 

ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính

ĐV tính: triệu đồng

A B C

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 

1 Số thu phí, lệ phí                               1.000   

1.1 Lệ phí

1.2 Phí                               1.000   

1.2.1 Phí hành nghề y tế tư nhân                               1.000   

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại

2.2 Chi quản lý hành chính                                  750   

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                                  750   

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN                                  250   

3.2.1 Phí hành nghề y tế tư nhân                                  250   

II Dự toán chi ngân sách nhà nước                               30.469 

1 Chi quản lý hành chính                                 7.424 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                                 6.890 

+ Kinh phí hoạt động tự chủ của số biên chế                                 6.032 

 trong đó:10% tiết kiệm chi TX                                       263 

+ KP bổ sung lương                                      75 

+ Kp hợp đồng lao động (theo Nghị định 68 và NĐ 161)                                    783 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (kèm biểu chi tiết)                                  534   
1.2.1  Kính phí khảo sát sự hài lòng của người dân về các cơ sở y tế                                         40 

1.2.2  Kinh phí xử phạt vi phạm hành chính                                       128 

1.2.3  Kinh phí đồng phục thanh tra                                         25 

1.2.4  Kinh phí hoạt động công tác Đảng  147                                      

1.2.5  Kinh phí kế hoạch triển khai phòng khám bác sỹ gia đình                                         80 

1.2.6  KP tổng kết ngành 2020 43                                        

1.2.7  Trợ cấp thôi việc 71                                        

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề                               20.424 

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                             20.424   

 Chính sách hỗ trợ đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học cho ngành y tế 20.424                                 

3  Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình                                  500   

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên:                                    500 

 Quỹ khám chữa bệnh người nghèo 500                                      

4 Chi sự nghiệp Khoa học-Công nghệ                               1.999   

4.1  Chi công nghệ thông tin 157                                  

4.1.1  Bộ máy vi tính để bàn 45                                        

4.1.2  Máy tính xách tay 45                                        

4.1.3  Máy in 21                                        

4.1.4  Máy scan 18                                        

4.1.5  Thù lao nhuận bút tin bài 28                                        

4.2
 Kinh phí duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 

9001:2015 
15                                    

4.3

 Chi sự nghiệp khoa học (KP xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về 

nước sạch) 
1.827                               

5  Chi khen thưởng 122                                  

Chi khen thưởng                                  122   

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-SYT ngày       /01/2021 của Sở Y tế )

STT Nội dung Tổng số được giao
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