
 UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 2545/SYT-KHTC 
V/v đăng ký tham dự lớp bồi 

dưỡng Chế độ Kế toán hành chính 

sự nghiệp và công tác xét duyệt, 

thẩm định, thông báo, tổng hợp 

quyết toán ngân sách năm 2020 

An Giang, ngày  13   tháng  10  năm 2020 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 
 

Thực hiện theo Công văn số 2514/STC-VP ngày 08 tháng 10 năm 2020 của 

Sở Tài chính về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng Chế độ Kế toán Hành chính sự 

nghiệp và công tác xét duyệt, thẩm định, thông báo, tổng hợp quyết toán ngân sách 

năm 2020. 

Nhằm tạo điều kiện cho công chức, viên chức làm công tác kế toán tại các cơ 

quan, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh cập nhật kịp thời các quy định mới về Chế độ Kế 

toán Hành chính sự nghiệp, công tác xét duyệt, thẩm định, thông báo, tổng hợp 

quyết toán ngân sách năm 2020 đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Sở Tài chính 

có mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Chế độ Kế toán Hành chính sự nghiệp và 

công tác xét duyệt, thẩm định, thông báo, tổng hợp quyết toán ngân sách năm 2020, 

cụ thể như sau: 

1. Thời gian tập huấn: 03 ngày, dự kiến trong tháng 11 năm 2020 (Thời 

gian cụ thể sẽ thông báo sau) 

2. Địa điểm: Hội trường – Trường Đại học An Giang. 

3. Đối tượng: Kế toán các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (mỗi đơn vị tối đa 01 

người). 

4. Nội dung tập huấn: bao gồm 06 chuyên đề, cụ thể (đính kèm công văn 

2514/STC-VP ngày 08/10/2020). 

5. Về kinh phí:  

- Chi phí tổ chức lớp do Sở Tài chính chi trả từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi 

dưỡng được giao năm 2020. 

- Chi phí ăn, ở và đi lại của học viên: do đơn vị cử công chức, viên chức 

tham dự thanh toán theo quy định hiện hành. 

6. Về đăng ký danh sách tham dự khóa tập huấn:  

Đề nghị các đơn vị lập danh sách cán bộ tham dự khóa tập huấn và gửi về Sở 

Y tế (Phòng Kế hoạch – Tài chính) chậm nhất ngày 16/10/2020 để tổng hợp; đồng 

thời gửi qua địa chỉ email: nguyenln75@gmail.com (theo mẫu đính kèm). 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT,KHTC. 

“Đính kèm công văn số 2514/STC-VP ngày 

08/10/2020 của Sở Tài chính ” 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Từ Quốc Tuấn 

mailto:nguyenln75@gmail.com


SỞ Y TẾ AN GIANG 

ĐƠN VỊ….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

Đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng Chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp và 

công tác xét duyệt, thẩm định, thông báo, tổng hợp quyết toán ngân sách 

năm 2020 

(Theo công văn số ……./SYT-KHTC ngày….. tháng …. năm 2020 của Sở Y tế) 

 

Kính gửi:………………………………………… 

 

Stt Họ và Tên Chức vụ Đơn vị công 

tác 

Số điện thoại 

liên hệ 

     

     

     

     

 Cộng    

 

An Giang, ngày       tháng      năm 2020 

      Người lập biểu                                                       Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, ghi rõ họ và tên)                                                (Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

Số điện thoại người lập biểu:…………………………. 
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