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Số:         /TB-BVĐK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Bắc Kạn, ngày         tháng 10 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi nội dung và mở mới tài khoản giao dịch  

tại Kho Bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn 

Căn cứ Công văn số 295/KBBK-KTNN ngày 15/9/2022 của Kho bạc Nhà 

nước tỉnh Bắc Kạn về việc thay đổi đăng ký sử dụng tài khoản tiền gửi tại Kho 

bạc nhà nước; Thông báo của Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn về việc đăng ký 

sử dụng tài khoản và mẫu dấu, chữ ký. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn thông báo về việc thay đổi tài khoản giao 

dịch tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn như sau:  

1. Thay đổi nội dung giao dịch:  

Tên tài khoản: Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn 

Số tài khoản: 3714.0.1023417.00000 tại: Kho Bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn.  

- Nội dung giao dịch cũ: Tài khoản tiền gửi thu sự nghiệp, kinh doanh, dịch 

vụ, khám bệnh, chữa bệnh. 

- Nội dung giao dịch mới: Tiền gửi thu sự nghiệp, kinh doanh, dịch vụ 

(không bao gồm phí được để lại và các khoản thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, 

dịch vụ y tế dự phòng, học phí theo mức giá quy định của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền).  

- Thời gian thực hiện: từ ngày 15/10/2022. 

2. Mở tài khoản tiền gửi mới: 

Tên tài khoản: Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn 

Số tài khoản: 3716.2.1023417.00000 tại: Kho Bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn.  

- Nội dung giao dịch: Tiền gửi thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, dịch vụ y 

tế dự phòng. 

- Thời gian thực hiện: từ ngày 15/10/2022. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn thông báo tới các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp được biết để thực hiện giao dịch./. 

Nơi nhận:                                                                          

Gửi bản điện tử: 
- Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (Báo cáo); 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; 

- Trang thông tin điện tử của đơn vị; 

- Bảng tin thông báo của đơn vị (niêm yết);                                            

- Lưu: VT, TCKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Tuyến 
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