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   SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TTYT TX HOÀI NHƠN                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Số:         /BC-TTYT                    Hoài Nhơn, ngày       tháng 4 năm 2021 

BÁO CÁO 
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 

ngân sách nhà nước Quý I/2021 
 

 

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 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài 

chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 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 về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ 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 tháng 6 

năm 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 2114/QĐ-SYT ngày 30/12/2020 của Sở Y tế Bình 

Định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-SYT ngày 11/01/2021 của Sở Y tế Bình 

Định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-SYT ngày 22/01/2021 của Sở Y tế Bình 

Định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-SYT ngày 22/01/2021 của Sở Y tế Bình 

Định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 488/QĐ-SYT ngày 23/02/2021 của Sở Y tế Bình 

Định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn công khai số liệu và thuyết minh tình 

hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước Quý I/2020, cụ thể như sau: 

 Chi ngân sách nhà nước: 

Tổng chi ngân sách nhà nước Quý I/2021: 4.128 triệu đồng, đạt 20,72% 

dự toán năm nay và đạt 100,17% so với Quý I cùng kỳ năm trước.  

 (Chi tiết cụ thể theo Biểu số 3: Công khai thực hiện dự toán thu - chi 

ngân sách Quý I/2021) 



2 

Trên đây là báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện 

dự toán ngân sách nhà nước Qúy I/2021 của Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn./. 

 

                                                                                          GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- Sở Y tế Bình Định; 

- Trang TTĐT đơn vị; 

- Lưu: VT, TCKT.                                                    
 

         Trần Hữu Vinh 
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