
  UBND TỈNH AN GIANG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        SỞ Y TẾ            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

   Số: 1476 /SYT-KHTC                  An Giang, ngày  06  tháng  6  năm 2018 
V/v nhắc báo cáo tình hình thực hiện 

        công khai ngân sách  

    

 

Kính gửi: Các đơn vị dự toán trực thuộc Sở Y tế. 

 
 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách, 

tổ chức được NSNN hỗ trợ; 

Căn cứ công văn số  1203/STC-NS ngày 31/5/2018 của Sở Tài chính tỉnh 

An Giang về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách. 

Theo đó, ngày 23 tháng 01 năm 2018, Sở Y tế có Công văn số 225/SYT-

KHTC đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách . Tuy 

nhiên, đến nay nhiều đơn vị vẫn chưa báo cáo về tình hình thực hiện công khai 

ngân sách theo đúng nội dung yêu cầu. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương gửi báo cáo công khai ngân sách 

nhà nước theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC, cụ thể: công khai 

quyết toán ngân sách năm 2017; công khai dự toán ngân sách năm 2018 về Sở Y 

tế trước ngày 14/6/2018 (đính kèm mẫu công khai tại Công văn này). Sau thời 

gian nêu trên Sở Y tế sẽ tổng hợp báo cáo gửi Sở Tài chính, đơn vị nào chưa gửi 

báo cáo, thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm báo cáo về Sở Tài chính.                                                   

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị trực thuộc biết và thực hiện. 

Trân trọng kính chào ./. 

 

              GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC. 

(Đính kèm mẫu công khai) 

             Từ Quốc Tuấn 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SỞ Y TẾ AN GIANG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đơn vị: …………….        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

      An Giang, ngày      tháng     năm 2018 

 

 

BÁO CÁO  

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG KHAI NGÂN SÁCH 

 

 

 

STT Nội dung Hình thức 

công khai 

Thời gian 

công khai 

Ghi chú 

1 Công khai dự toán    

2 Công khai quyết toán    

     

     

 

* Ghi chú: Gửi kèm tài liệu công khai. 

 

 

        Thủ trưởng đơn vị 
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