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THÔNG BÁO
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2022
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng
dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được
ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017
của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán
ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn thực hiện công khai số liệu và thuyết minh
tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2022 như sau:
1. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2022 theo biểu
đính kèm thông báo này.
2. Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm
2022:
2.1. Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí: Không.
2.2. Về chi ngân sách:
Trên cơ sở dự toán năm 2021 được chuyển nguồn sang năm 2022 và dự toán
được Sở Y tế cấp bổ sung. Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn tổ chức thực hiện trong
phạm vi dự toán được giao, trên cơ sở tiêu chuẩn, chế độ, định mức, đảm bảo tiết
kiệm và hiệu quả; nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Tổng chi sự nghiệp y tế 6 tháng năm 2022 là 637,6 triệu đồng, đạt 42,9% so
với dự toán được giao, bằng 102,6% so với cùng kỳ.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn thông báo công khai theo quy định./.
Nơi nhận:
- Sở Y tế;
- Ban LĐBV;
- Phòng CTXH (công khai trên trang
TTĐT BV);
- Các khoa, phòng trong BV;
- Lưu: VT, TCKT.
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