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

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

Thực hiện theo chỉ đạo Công văn số 1080/UBND-KTTH ngày 28 tháng 

10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo 

đảm hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, 

Để đảm bảo thực hiện nguyên tắc về điều hành ngân sách nhà nước nói 

chung và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động thường xuyên của các cơ 

quan, đơn vị nói riêng từ nay đến cuối năm theo tinh thần tiết kiệm, hiệu quả; 

góp phần điều hành tốt ngân sách nhà nước tại địa phương, Sở Y tế đề nghị các 

cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung như sau: 

1. Việc quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên tại các cơ quan, đơn 

vị phải được thực hiện triệt để tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch đảm 

bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Các cơ quan, đơn vị tập 

trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chi được giao, kể cả các khoản 

chi theo chế độ, chính sách, nhiệm vụ, đề án theo các chương trình mục tiêu, 

chương trình mục tiêu quốc gia. Thực hiện rà soát các nhiệm vụ, dự toán kinh 

phí không thường xuyên còn lại để có biện pháp tổ chức triển khai thực hiện 

ngay trong năm 2019. 

Lưu ý: hạn chế tối đa việc thực hiện điều chỉnh kinh phí được giao (bao 

gồm kinh phí thực hiện chế độ tự chủ và kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp), trừ các trường hợp theo quy 

định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30 

tháng 5 năm 2014 của Liên Bộ Tài chính và Nội vụ, các trường hợp được Ủy 

ban nhân dân tỉnh giao thực hiện các nhiệm vụ đột xuất phát sinh ngoài dự toán 

đầu năm hoặc các trường hợp cấp thiết khác được cấp có thẩm quyền quyết định 

điều chỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh không chấp thuận chủ trương điều chỉnh, bổ 

sung kinh phí để tổ chức đi tham quan, học tập kinh nghiệm, tiếp khách (trừ 

trường hợp có chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền). Sau ngày 

15 tháng 11 năm 2019, không thực hiện điều chỉnh dự toán chi ngân sách 

nhà nước đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định tại Điều 

53 Luật Ngân sách nhà nước. 
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2. Đối với kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tiếp khách trong và ngoài nước 

phải thực hiện nghiêm các quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 

tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính, Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 

tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính và văn bản có liên quan. Các cơ quan, đơn 

vị lưu ý việc tổ chức phải đảm bảo đúng thành phần, đối tượng và định mức chi. 

Các trường hợp đặc biệt, Sở Y tế  sẽ xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý 

theo từng nội dung cụ thể.  

3. Thực hiện việc chuyển nguồn ngân sách cuối năm theo quy định tại 

Điều 64 Luật Ngân sách nhà nước. Hết năm ngân sách 2019, những khoản dự 

toán chi chưa thực hiện hoặc chưa chi hết không nằm trong nội dung được 

chuyển nguồn vào ngân sách năm sau phải hủy dự toán theo quy định. 

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

      

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

  

   Từ Quốc Tuấn 
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