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QUYẾT ĐỊNH 

Công khai về việc nguồn kinh phí  UBND huyện hỗ trợ mua sắm TTB triển  

Khám chữa bệnh từ xa trên địa bàn huyện Yên Dũng 
 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN DŨNG 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 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 tháng 6 năm 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; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28  tháng  9 năm 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 các đơn vị dự toán ngân 

sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Yên Dũng Về việc hỗ trợ kinh phí mua săm TTB triển khai khám chữa 

bệnh từ xa trên địa bàn huyện;  

Xét đề nghị của Trưởng Phòng TCKT Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai nguồn kinh phí UBND huyện hỗ trợ mua sắm TTB triển  

KCB từ xa trên địa bàn huyện Yên Dũng  (Có Phụ lục 01;01.1; 01.2 đính kèm) 

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

Điều 3. Các ông, bà: Lãnh đạo đơn vị, Trưởng các khoa, phòng và toàn thể cán 

bộ, công chức viên chức người lao động thuộc đơn vị thực hiện Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 

- Lãnh đạo đơn vị; 

- Các Khoa, phòng; 

 - Lưu: VT, TCKT. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đặng Hữu Tuấn  

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=163/2016/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


  


		tuandh_bvdkyenthe@bacgiang.gov.vn
	2022-10-27T09:30:03+0700


		2022-10-27T10:56:17+0700


		2022-10-27T10:56:33+0700


		Ttyt_yendung@bacgiang.gov.vn
	2022-10-27T11:00:59+0700




