
  UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ  

 

Số: 93/SYT-KHTC  
V/v lập và thời gian nộp báo cáo 

quyết toán ngân sách, báo cáo tài 

chính năm 2018 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày  11 tháng  01  năm 2019 

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-

CP; 

Căn cứ Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; 

Căn sứ Quyết định số 63/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 

An Giang quy định thời gian gửi báo cáo quyết toán và thông báo thẩm định quyết 

toán năm, 

Để công tác quyết toán và thẩm định quyết toán năm 2018 đảm bảo về nội 

dung và đúng thời gian quy định, Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện 

công tác lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm 2018 với nội dung như sau: 

1. Đối với báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính năm: 

- Đề nghị các đơn vị dự toán trực thuộc Sở Y tế thực hiện lập và gửi báo cáo 

quyết toán, báo cáo tài chính năm theo nội dung và biểu mẫu quy định tại Điều 6 

và Điều 7 Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.  

- Thời hạn nộp báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính năm 2018 về Sở Y tế 

chậm nhất đến ngày 20/02/2019. 

2. Đối với báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản: đề nghị đơn vị 

thực hiện lập và nộp báo cáo theo đúng quy định tại Thông tư 85/2017/TT-BTC 

của Bộ Tài chính và Quyết định số 63/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của 

UBND tỉnh An Giang. 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung 

nêu trên đúng theo quy định./. 

                 GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

Từ Quốc Tuấn 



 

 


		2019-01-11T10:03:12+0700
	Việt Nam
	Sở Y tế
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




