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SỞ Y TẾ 

 

Số: 1934/SYT-KHTC 

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 

26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 

của Bộ Tài chính hướng dẫn việc 

lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí bảo đảm công 

tác cải cách hành chính nhà nước. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        An Giang,  ngày  12  tháng  7    năm 2019 

 

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

 

 Thực hiện nội dung Công văn số 1599/STC-HCSN ngày 03 tháng 7 năm 2019 

của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 

10/5/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước. 

Sở Y tế triển khai đến các đơn vị  cụ thể như sau: 

1. Ngày 10/5/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2019/TT-BTC 

hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công 

tác cải cách hành chính nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/7/2019 và thay thế Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài 

chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm 

công tác cải cách hành chính nhà nước. 

2. Để đảm bảo tính thống nhất và đúng theo quy định trong việc lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà 

nước, Sở Y tế đề nghị các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để nghiên 

cứu, triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 

26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019. 

(Nội dung Thông tư được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế theo 

địa chỉ http://soyte.angiang.gov.vn). 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các 

đơn vị trao đổi, phản ánh bằng văn bản về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo, xử lý. 

 Sở Y tế thông báo đến các đơn vị biết để thực hiện./.  

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Lưu: VT, KHTC. 

 

      GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

        Từ Quốc Tuấn 
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