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Số:            /HĐND-KTNS               Lạng Sơn, ngày      tháng  5 năm 2021 

V/v cho ý kiến về sử dụng 

nguồn giảm trừ ngân sách cấp 

chi lương đã được kết cấu trong 

giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh năm 2020 

 

 

  

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

Thường trực HĐND tỉnh nhận được Công văn số 527/UBND-KT ngày 

26/4/2021 của UBND tỉnh xin ý kiến về việc sử dụng nguồn giảm trừ ngân sách 

cấp chi lương đã được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 

2020; 

 Sau khi nghiên cứu, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có ý kiến như 

sau: 

1. Đồng ý giảm trừ dự toán ngân sách cấp chi lương đã được kết cấu 

trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Quý IV năm 2020 của các đơn vị, thu 

hồi về ngân sách tỉnh năm 2021, tổng số tiền là: 16.234,7 triệu đồng. 

2. Bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 cho Sở Y tế và các 

huyện thành phố với tổng kinh phí là: 22.105,1 triệu đồng từ nguồn thu giảm trừ 

ngân sách cấp chi lương đã được kết cấu trong giá dịch vụ khám, chữa bệnh 

năm 2020, cụ thể: 

2.1. Bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 cho Sở Y tế và các 

huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ chi hoạt động của y tế địa phương, với 

tổng số tiền là: 17.063,6 triệu đồng, gồm: 

 - Tăng chi cho y tế dự phòng và triển khai các hoạt động thuộc Chương 

trình mục tiêu Y tế -Dân số năm 2021, số tiền: 5.929 triệu đồng. 

 - Kinh phí triển khai thực hiện Đề án “Khám, chữa bệnh từ xa” năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, số tiền: 2.166 triệu đồng.  

- Kinh phí mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt 

các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) và người 

thuộc hộ gia đình cận nghèo theo Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 26/6/2012 

của Thủ tướng Chính phủ năm 2021, số tiền: 562 triệu đồng.  

- Tăng chi cho y tế cơ sở để hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng các 

công trình, số tiền: 8.406,6 triệu đồng.  
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2.2. Bổ sung chi khác ngân sách tỉnh năm 2021 để cân đối thực hiện một 

số nhiệm vụ phát sinh lĩnh vực y tế theo quy định, số tiền: 5.041,5 triệu đồng. 

3. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị được phân bổ, thực hiện dự 

toán đảm bảo theo các quy định của pháp luật; báo cáo Hội đồng nhân dân tại 

kỳ họp gần nhất./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh;       

- Ban KTNS HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Phòng Công tác HĐND; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thị Hậu 
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