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Số: 805/SYT-KHTC 
V/v rà soát, đề xuất giảm các nội 

dung dự toán năm 2020 đã bố trí 

nhưng không thực hiện do ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh Covid-19  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày  30 tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

 

Thực hiện Công văn số 729/STC-HCSN ngày 27/03/2020 của Sở Tài chính 

An Giang về việc rà soát, đề xuất giảm các nội dung dự toán năm 2020 đã bố trí 

nhưng không thực hiện do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.  

Để kịp thời báo cáo Sở Tài chính tổng hợp nguồn kinh phí tập trung cho 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đề nghị các 

đơn vị trực thuộc rà soát, báo cáo như sau: 

1. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán 03 tháng đầu năm 2020, kế hoạch 

thực hiện dự toán 09 tháng cuối năm 2020 theo biểu mẫu đính kèm. 

2. Chủ động rà soát, sắp xếp các nội dung chi theo thứ tự ưu tiên, để thực 

hiện các nhiệm vụ được giao theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển 

khai thực hiện được trong năm 2020 (do ảnh hưởng bởi dịch bệnh). 

3. Đề xuất giảm dự toán đối với các nội dung chi đã bố trí dự toán năm 2020 

nhưng không triển khai thực hiện do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.  

Các nội dung báo cáo nêu trên các đơn vị gửi Sở Y tế trước ngày 07/4/2020 

(đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ Email: nguyenln75@gmail.com) để tổng hợp, 

báo cáo Sở Tài chính theo quy định. 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm, khẩn trương chỉ đạo thực hiện, báo 

cáo đúng thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Từ Quốc Tuấn 
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