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BÁO CÁO 

 Kinh phí giảm trừ sự nghiệp y tế, số thu sự nghiệp năm 2018, năm 2019 
 

   
 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 
 

 

 Thực hiện Công văn số 1925/STC-QLNS ngày 02/10/2018 của Sở Tài 

chính tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo số kinh phí giảm trừ sự nghiệp y tế, số thu 

sự nghiệp năm 2018, năm 2019 giảm trừ sự nghiệp y tế, số thu sự nghiệp năm 

2018, năm 2019; 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo số kinh phí giảm trừ sự nghiệp 

y tế, số thu sự nghiệp năm 2018, năm 2019 cụ thể như sau:  

 1. Dự toán và ước thực hiện năm 2018 

 -  Số giảm cấp chi phí tiền lương trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh: 

14.819 triệu đồng. 

 - Số thu các sự nghiêp: 7.524 triệu đồng. 

 2. Dự toán năm 2019 

 -  Số giảm cấp chi phí tiền lương trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh: 

15.540 triệu đồng. 

 - Số thu các sự nghiêp: 7.843 triệu đồng. 

(Số liệu chi tiết theo biểu số 01 và biểu số 02 kèm theo) 

 Trên đây là Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo số 

kinh phí giảm trừ sự nghiệp y tế, số thu sự nghiệp năm 2018, năm 2019 giảm trừ 

sự nghiệp y tế, số thu sự nghiệp năm 2018, năm 2019./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- CT, Các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - KH;               (eOffice) 
- Lưu: VT. 
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