
 UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /SYT-KHTC  Lạng Sơn, ngày       tháng 05  năm 2021 

V/v Đôn đốc các đơn vị thực 

hiện giảm trừ dự toán ngân sách 

cấp chi lương đã được kết cấu 

trong giá dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh quý 4 năm 2020. 

 

  

  Kính gửi:  

 - Các Bệnh viện khối tỉnh thuộc Sở Y tế; 

 - Các Trung tâm y tế huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định số 984/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 05 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc giảm trừ dự toán ngân sách cấp chi lương đã 

được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quý IV năm 2020, thu hồi về 

ngân sách tỉnh năm 2021; giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 cho Sở Y 

tế, các huyện, thành phố và bổ sung dự toán chi khác ngân sách tỉnh năm 2021. Trong 

đó, số tiền giảm trừ ngân sách cấp chi lương đã được kết cấu trong giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh quý IV năm 2020 của các đơn vị, thu hồi về ngân sách 

tỉnh năm 2021, với tổng số tiền: 16.234,7 triệu đồng (Mười sáu tỷ, hai trăm ba 

mươi tư triệu, bẩy trăm nghìn đồng chẵn), 

Để thu hồi kịp thời số tiền giảm trừ dự toán về ngân sách tỉnh, Sở Y tế 

yêu cầu các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh thuộc Sở Y tế khẩn trương triển khai 

thực hiện các nội dung công việc cụ thể sau đây: 

1. Các Trung tâm y tế huyện, thành phố thực hiện giảm trừ dự toán ngân 

sách cấp chi lương đã được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Quý 4 

năm 2020 tương tự như việc thực hiện giảm trừ dự toán ngân sách cấp chi lương 

đã được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 09 tháng đầu năm 2020 đã 

được Sở Tài chính hướng dẫn tại Công văn số: 324/STC-QLNS ngày 09 tháng 02 

năm 2021 về việc thu hồi về ngân sách tỉnh năm 2021 kinh phí ngân sách cấp 

chi lương đã được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 9 tháng đầu 

năm 2020 của Trung tâm y tế các huyện; 

2. Đối với các Bệnh viện khối tỉnh thuộc Sở Y tế: Nếu dự toán chi thường 

xuyên năm 2020 của đơn vị còn đủ số dư và được chuyển nguồn sang năm 2021 

thì đơn vị báo cáo Sở Y tế để ban hành Quyết định giảm trừ, thu hồi dự toán 

năm 2021; Nếu số dư dự toán không còn đủ, thì các đơn vị sử dụng nguồn thu từ 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn hợp pháp khác nộp vào Tài khoản 

thu ngân sách tỉnh (Tài khoản 7111-Tại Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn).  

3. Thời gian thực hiện: Sau khi hoàn thành việc giảm trừ dự toán ngân 

sách cấp chi lương đã được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quý 

4 năm 2020, các đơn vị gửi văn bản báo cáo kèm theo bản sao chụp chứng từ đã 

nộp tiền vào NSNN hoặc Quyết định giảm trừ dự toán NSNN về Phòng Kế 



hoạch - Tài chính Sở Y tế trước ngày 25 tháng 05 năm 2021 đồng thời gửi báo 

cáo bằng file mềm qua hòm thư điện tử email: ltchungls@gmail.com và 

ltchung@langson.gov.vn để Sở Y tế tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền. 

 (Gửi kèm bản chụp Quyết định số 984/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 05 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo biểu và văn bản có liên quan)./.  

Nơi nhận : 
- Như trên; 

- Sở Tài chính (phối hợp); 

- KBNN tỉnh (phối hợp); 

- UBND các huyện, TP (phối hợp); 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KHTC, (LTC). 

  GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn 
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