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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 2594/VP-KTTH Lạng Sơn, ngày 09  tháng 7  năm 2018 

V/v bổ sung, hoàn thiện Đề án tự chủ 
về tài chính theo lộ trình giai đoạn 

2018 - 2020 của các đơn vị sự nghiệp 
trực thuộc Sở Y tế. 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế. 

 

Xem xét Báo cáo số 251/BC-STC ngày 29/6/2018 của Sở Tài chính về kết 
quả thẩm định Đề án tự chủ về tài chính theo lộ trình giai đoạn 2018 - 2020 của các 
đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Yêu cầu Sở Y tế rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các Đề án tự chủ về tài 
chính theo lộ trình giai đoạn 2018 - 2020 của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 
Sở Y tế theo ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại văn bản nêu trên; đồng thời 
xin ý kiến các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và UBND các huyện, 
các cơ sở khám chữa bệnh có liên quan đối với nội dung đề án. Trình UBND 
tỉnh xem xét, phê duyệt trong tháng 7/2018.  

(Báo cáo số 251/BC-STC đã được gửi đến Sở Y tế) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Y tế thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, NV, KH&ĐT; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- CPVP UBND tỉnh, 
 các phòng: KTTH, KGVX, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH(LTH). 
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