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BÁO CÁO 

Kinh phí giảm cấp NSNN được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh,  

chữa bệnh năm 2019 trên địa bàn huyện Đình Lập 
 

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 
 

Thực hiện Công văn số 1765/STC-HCSN ngày 30/8/2019 của Sở Tài 

chính về việc báo cáo kinh phí giảm cấp NSNN được kết cấu trong giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh năm 2019; Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo 

kinh phí giảm cấp chi phí được kết cấu trong giá dịch vụ khám, chữa bệnh năm 

2019 như sau: 

          1. Chi phí tiền lương kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế NSNN chưa giảm trừ kỳ trước chuyển sang kỳ này: 214.851.184 đồng. 

          2. Chi phí tiền lương kết cấu trong giá dịch vụ KCB BHYT năm 2019: 

1.746.940.085 đồng.    

          3. Tổng chi phí tiền lương kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế NSNN tính giảm trừ kỳ này: 1.961.791.269 đồng.    

          4. Chi phí khám, chữa bệnh BHYT phải thu của cơ quan BHXH kỳ này:                   

6.882.230.049 đồng.        

          5. Số tiền cơ quan BHXH đã tạm ứng, thanh toán trong kỳ: 5.078.685.547 

đồng.  

          6. Chi phí KCB đã được người bệnh trực tiếp chi trả trong kỳ: 

440.110.246 đồng 

          7. Tổng số tiền chi phí KCB đã thu được trong kỳ: 5.518.795.793 đồng       

          8. Tỷ lệ (%) số tiền thu được của các nhóm đối tượng: 79,26%          

          9. Chi phí tiền lương NSNN giảm cấp kỳ này: 1.560.535.998 – 

2.247.000.000 (số đã giảm cấp đầu năm) = - 686.464.002 đồng. 

         10. Tiền lương kết cấu trong giá dịch vụ chưa thực hiện giảm cấp chuyển 

kỳ sau: 401.255.271 đồng 

(Cụ thể có phụ biểu kèm theo) 

Trên đây là báo cáo kinh phí giảm cấp chi phí được kết cấu trong giá dịch 

vụ khám, chữa bệnh năm 2019 của UBND huyện Đình Lập./. 
 

 Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- CT, Các PCT UBND huyện (eOffice); 

- Phòng Tài chính – KH (eOffice); 

- Trung tâm Y tế; 

- Lưu: VT. 
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