
     UBND TỈNH AN GIANG                           

SỞ Y TẾ 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:  3739 /SYT-KHTC 

V/v lập kế hoạch đầu tư trung 

hạn giai đoạn 2021-2025 vốn từ 

nguồn thu hợp pháp của các cơ 

quan nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập dành để đầu tư  

    

  An Giang, ngày 24  tháng 12  năm 2020 

              Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh theo Công văn số 

1318/UBND-KTTH ngày 16 tháng 12 năm 2020 về việc hướng dẫn lập kế 

hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn từ nguồn thu hợp pháp của các 

cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư và Công văn số 

1319/UBND-KTTH ngày 16 tháng 12 năm 2020 về việc lập, thẩm định, phê 

duyệt và giao kế hoạch đầu tư hằng năm vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ 

quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư (gọi tắt là Kế hoạch). 

Để có cơ sở tổng hợp Kế hoạch chung của ngành gửi Sở Kế hoạch và Đầu 

tư  thẩm định theo quy định,  Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc 

thực hiện lập Kế hoạch theo các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 

1318/UBND-KTTH và số 1319/UBND-KTTH  gửi về Sở Y tế bằng văn bản 

chậm nhất đến hết ngày 28 tháng 12 năm 2020  (bản mềm gửi qua địa chỉ 

email: pcbinh@angiang.gov.vn). 

 Sở Y tế thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết khẩn trương thực hiện./. 

Nơi nhận 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

(Đính kèm Biểu mẫn) 

 

 

                   Từ Quốc Tuấn 
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