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        SỞ Y TẾ            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

    Số:    150    /SYT-KHTC                      An Giang, ngày 16 tháng 01  năm 2019 

 V/v thực hiện dự toán ngân 

   sách nhà nước năm 2019 

 

 

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

 

Căn cứ Thông tư số 119/2018/TT-BTC ngày 05/12/2018 của Bộ Tài chính Quy 

định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; 

Thực hiện Công văn số 80/STC-NS ngày 11/01/2019 của Sở Tài chính về việc 

thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. 

Để đảm bảo tính thống nhất trong việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2019, Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện dự 

toán theo đúng quy định tại Thông tư số 119/2018/TT-BTC, trong đó lưu ý một số 

nội dung sau: 

I. Phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 

1. Giao dự toán thu ngân sách nhà nước: Thực hiện theo quy định tại Điều 2 

Thông tư số 119/2018/TT-BTC. 

2. Phân bổ và giao dự toán chi ngân sách nhà nước: Thực hiện theo quy định 

tại Điều 3 Thông tư số 119/2018/TT-BTC. 

II. Tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước 

1. Tổ chức quản lý thu ngân sách nhà nước: Các đơn vị được giao nhiệm vụ thu 

ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức quản lý thu theo quy định tại Điều 6 

Thông tư số 119/2018/TT-BTC 

2. Tổ chức điều hành dự toán chi ngân sách nhà nước: Thực hiện chi ngân sách 

trong phạm vi dự toán ngân sách được giao 

3. Thực hiện cấp phát, thanh toán kinh phí: Thực hiện theo quy định tại Điều 8 

Thông tư số 119/2018/TT-BTC, trong đó lưu ý: 

- Đối với các đơn vị sử dụng ngân sách: Căn cứ dự toán ngân sách năm được 

giao, đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện rút dự toán ngân sách để chi theo chế độ 

quy định và đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách đã được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền ban hành và tiến độ, khối lượng thực hiện nhiệm vụ. 

- Các cơ quan, đơn vị thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước đối với các 

nhiệm vụ chi theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 342/2016/TT-BTC. 

4. Thực hiện điều chỉnh dự toán đơn vị sử dụng ngân sách: Thực hiện theo quy 

định tại Điều 9 Thông tư số 119/2018/TT-BTC, trong đó lưu ý: 



- Thời hạn đơn vị gửi cơ quan tài chính cùng cấp đề nghị điều chỉnh dự toán 

chậm nhất trước ngày 31 tháng 10 năm hiện hành (các đơn vị trực thuộc gửi về Sở Y 

tế chậm nhất ngày 15 tháng 10 năm hiện hành). 

- Thời gian điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách hoàn 

thành trước ngày 15 tháng 11 năm hiện hành, đồng thời gửi cơ quan tài chính cùng 

cấp để kiểm tra và điều chỉnh trên hệ thống TABMIS theo quy định. 

- Việc điều chỉnh dự toán chi đầu tư phát triển được thực hiện theo quy định 

của Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của 

Chính phủ và Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính 

phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch 

đầu tư công trung hạn và hàng năm. 

5. Thực hiện chuyển nguồn năm sau: Các đơn vị sử dụng ngân sách tiến hành 

rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn năm sau, chỉ chuyển nguồn 

theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 64 Luật ngân sách nhà nước, Điều 43 Nghị định 

số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ và các văn bản của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ về điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. 

6. Thực hiện công khai ngân sách nhà nước: Nghiêm túc thực hiện công khai 

ngân sách nhà nước và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư 

số 119/2018/TT-BTC. 

Đề nghị các Thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ quy định tại Thông tư số 

119/2018/TT-BTC chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định. 

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

 

               GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC. 

       Từ Quốc Tuấn 
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