
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

               

Số:  3232/SYT-KHTC 
V/v báo cáo tình hình thực hiện 

chi trả phụ cấp thường trực, 

phẩu thuật, thủ thuật năm 2014, 

2015, 2016 theo Quyết định số 

73/2011/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày  26  tháng  11  năm 2019 

Kính gửi:  

- Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang; 

- Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh; 

- Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu; 

- Các Trung tâm y tế huyện. 

 

Căn cứ Công văn số 2809/STC-HCSN ngày 14/11/2019 của Sở Tài chính 

An Giang về việc kinh phí chi trả phụ cấp thường trực, phẩu thuật, thủ thuật năm 

2014, 2015, 2016 theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ; 

Để có cơ sở tổng hợp kinh phí thực hiện chi trả phụ cấp thường trực, phẩu 

thuật, thủ thuật năm 2014, 2015, 2016 của các đơn vị báo cáo Sở Tài chính và  

UBND tỉnh. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình thực 

hiện chi trả chênh lệch mức chi phụ cấp thường trực, phẩu thuật, thủ thuật năm 

2014, 2015, 2016 giữa Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 

155/2003/QĐ-TTg của đơn vị và gửi báo cáo về Sở Y tế trước ngày 29/11/2019 

để tổng hợp báo cáo Sở Tài Chính và UBND tỉnh (đính kèm mẫu báo cáo). 

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

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban GĐ SYT; 

- Lưu: VT; KH-TC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Từ Quốc Tuấn 
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