
 

 
 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

                SỞ Y TẾ 

 

Số:        /QĐ-SYT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Lai Châu, ngày        tháng 4  năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước thực hiện 

nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất năm 2021 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

 

 [                                                                                                                         
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết hướng dẫn 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 về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, 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 về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân 

sách, tổ chức được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế tỉnh Lai Châu; Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của 

UBND tỉnh Lai Châu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số 370/QĐ-SYT ngày 14/04/2021 của Giám đốc Sở Y tế về 

việc giao dự toán  chi ngân sách nhà nước thực hiện nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cơ 

sở vật chất năm 2021; 

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch - Tài chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước để thực 

hiện cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất năm 2021, 

(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng, Trưởng các phòng chức năng Sở Y tế 

và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;       

- Lãnh đạo Sở; (B/c)                                                                           

- Sở Tài chính; 

- Trang TTĐT Sở Y tế;                                                                         

- Lưu:VT, KH –TC.                                                           
 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

                      Bùi Tiến Thanh 
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