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BÁO CÁO 

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

khám bệnh, chữa bệnh đến hết quý IV năm 2020  
 

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 
 

Thực hiện Công văn số 449/STC-HCSN  ngày 28 tháng 02 năm 2021 của 

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

KB, CB quý IV năm 2020 và phương án phân bổ nguồn KP giảm cấp NSNN kết 

cấu trong giá dịch vụ KB, CB 9 tháng năm 2020 đã thu hồi về NS tỉnh; Ủy ban 

nhân dân huyện Đình Lập báo cáo 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: 350.401.556 đồng. 

         2. Chi phí tiền lương kết cấu trong giá dịch vụ KCB BHYT quý IV: 

601.466.288 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: 951.867.844 đồng.    

        4. Công nợ chi phí khám, chữa bệnh phải thu trong kỳ (kể cả kỳ trước 

chuyển sang): 3.602.510.828 đồng                                         

        5. Chi phí khám, chữa bệnh BHYT đã được cơ quan BHXH tạm ứng, thanh 

toán trong kỳ (quý IV năm 2020): 2.356.000.000 đồng     

        6. Chi phí khám, chữa bệnh đã được người bệnh trực tiếp chi trả trong kỳ: 

110.210.000 đồng 

       7. Tổng số tiền chi phí khám, chữa bệnh đã thu được trong kỳ: 

2.466.210.000 đồng       

       8. Tỷ lệ (%) số tiền thu được của các nhóm đối tượng: 68,46%          

       9. Chi phí tiền lương NSNN phải giảm cấp kỳ này: 658.298.625 đồng. 

       10. Chi phí tiền lương NSNN đã giảm trừ: 144.190.174 đồng   

       11. Chi phí tiền lương đề nghị NSNN giảm trừ dự toán kỳ này: 514.108.451 

đồng 

       12. Tiền lương kết cấu trong giá dịch vụ chưa thực hiện giảm trừ chuyển kỳ 

sau: 293.569.219 đồng. 

(Cụ thể có phụ biểu kèm theo) 
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Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Tài chính xem 

xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - KH; 

- Trung tâm Y tế; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Lê Văn Thắng 
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