
SỞ Y TẾ BẮC KẠN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 
Số:           /QĐ-BVĐK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày      tháng    năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công khai cấp bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước để thực hiện 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn. 
 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC KẠN 
 

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-UB ngày 04/02/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc 

Kạn về việc thành lập bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn; 

 Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-SYT ngày 18/4/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh 

Bắc Kạn về việc cấp bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước (lần 2) để thực hiện 

phòng chống dịch Covid-19 (lần 2) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính kế toán, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công khai bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước từ nguồn dự phòng 

ngân sách tỉnh điều hành năm 2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh để thực hiện phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 (lần 2) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau: 

- Số tiền bằng số: 3.782.758.000 đồng  

- Số tiền bằng chữ: Ba tỷ, bảy trăm tám mươi hai triệu, bảy trăm năm mươi 

tám nghìn đồng./. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các Ông(Bà) Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Kế 

hoạch tổng hợp, Trưởng phòng Tài chính kế toán và trưởng các phòng, khoa liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ 
 

Nơi nhận:                                                                                 
Gửi bản điện tử: 

- Như điều 3 (Thực hiện);   

- Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (Báo cáo); 

- BGĐ bệnh viện (4); 

- Phòng KHTH (Công khai trên trang TTĐT); 

Gửi bản giấy: 

- Phòng Tài chính kế toán; 

- Lưu VT                                                                                 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Tuyến 
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