
 

 UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1914/SYT-KHTC 
V/v đăng ký tập huấn công tác 

kế toán tại các cơ quan, đơn vị 

HCSN trên địa bàn tỉnh năm 

2022 

   An Giang, ngày  16  tháng 6 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị y tế trực thuộc 

 

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 cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy 

định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm và Quyết định 

554/2018/QĐ-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính đính chính Thông tư số 

137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017. 

Căn cứ Công văn số 1484/STC-HCSN ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Sở Tài 

chính về việc đăng ký tập huấn công tác kế toán tại các cơ quan, đơn vị HCSN trên 

địa bàn tỉnh năm 2022. 

Sở Y tế triển khai đến các đơn vị thông tin về tập huấn công tác kế toán tại các 

cơ quan, đơn vị HCSN trên địa bàn tỉnh năm 2022 do Sở Tài chính phối hợp với 

Giảng viên Trường Đại học Kinh tế TP HCM như sau: 

1. Nội dung tập huấn: 

-  Chuyên đề 1: Xử lý ngân sách cuối năm, quyết toán ngân sách hàng năm và 

thẩm định xét duyệt, thẩm định, thông báo, tổng hợp quyết toán năm theo Thông tư 

137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 và Quyết định 554/2018/QĐ-BTC ngày 

20/4/2018 của Bộ Tài chính. 

- Chuyên đề 2: Hướng dẫn quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu 

cung cấp sản phẩm, dịch vụ công từ kinh phí chi thường xuyên theo Nghị định 

32/2019/NĐ-CP của Chính phủ. 

(Đính kèm Công văn số 1484/STC-HCSN ngày 14/6/2022 của Sở Tài chính) 

2. Đối tượng, số lượng tham dự: 

- Đối tượng tham dự: Lãnh đạo và Kế toán đơn vị. 

- Số lượng: tối đa 03 người 

3. Địa điểm: Dự kiến Hội trường Trường Đại học An Giang. 

4. Thời gian dự kiến mở lớp:  

- Lớp 1 (dự kiến 200 học viên): 02 ngày, từ ngày 12/7/2022 đến 13/7/2022  

- Lớp 2 (dự kiến 200 học viên): 02 ngày, từ ngày 14/7/2022 đến 15/7/2022  



 

5. Kinh phí: Chi phí ăn, nghỉ và đi lại của các đơn vị được thanh toán từ 

nguồn kinh phí của đơn vị theo chế độ hiện hành. 

Thời gian gửi danh sách đăng ký tập huấn theo mẫu đính kèm về Sở Y tế 

(Phòng Kế hoạch Tài chính) trước ngày 21/6/2022, file mềm đơn vị gửi trước qua 

địa chỉ email: phamchuongbinh@gmail.com để tổng hợp. 

Trân trọng ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC. 

(đính kèm mẫu đăng ký) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 

 

mailto:phamchuongbinh@gmail.com


 

MẪU ĐĂNG KÝ 
(Đính kèm Công văn số ………/SYT-KHTC  ngày        tháng 06 năm 2022 của Sở Y tế ) 

 

 
…………………….. 

…………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           / 
 

   An Giang, ngày       tháng      năm 2022 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế 
 

 

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 cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy 

định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm. Thông tư có hiệu 

lực kể từ ngày 10/2/2018. 

Căn cứ Công văn số           /SYT-KHTC ngày         tháng 6 năm 2022 của Sở Y 

tế về việc đăng ký tập huấn công tác kế toán tại các cơ quan, đơn vị HCSN trên địa 

bàn tỉnh năm 2022. 

…… đăng ký danh sách tập huấn như sau: 

 

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại  

1    

2    

3    

…..gửi Sở Y tế tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
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