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       #SoKyHieuVanBan               #DiaDiemNgayBanHanh
V/v góp ý dự thảo Nghị quyết quy 
định một số nội dung chi, mức chi 
cho công tác Y tế dự phòng - Dân số 
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Kính gửi: Sở Y tế

Sở Y tế có Công văn số 265/SYT-KHTC ngày 23/02/2021 về việc xin ý 
kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi cho 
công tác Y tế dự phòng - Dân số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; sau khi 
nghiên cứu nội dung dự thảo Nghị quyết kèm theo Công văn số 265/SYT-
KHTC, Sở Tài chính có ý kiến góp ý như sau: 

1. Về căn cứ pháp lý: Đề nghị điều chỉnh, bổ sung thêm, cụ thể:
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Ngân sách nhà nước
2. Về nội dung và mức chi:
Sở Tài chính xét thấy tại dự thảo Nghị quyết, Sở Y tế nêu, thống kê các 

văn bản, chế độ liên quan đến hoạt động Y tế dự phòng - Dân số đã được các cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Về nguyên tắc, các hoạt động liên quan 
đến từng lĩnh vực đã được ban hành chế độ theo thẩm quyền thì áp dụng quy 
định đã ban hành, không quy định lại. Trường hợp cần hướng dẫn thực hiện 
trong công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí chi cho từng hoạt động đối với 
từng chương trình, dự án thì cơ quan quản lý có hướng dẫn riêng.

Theo đó, Sở Tài chính đề nghị Sở Y tế rà soát nội dung, mức chi từng 
hoạt động thực hiện CTMT Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch 
hoạt động trọng tâm, chủ yếu trong công tác Y tế dự phòng - Dân số giai đoạn 
2021-2025, xác định đối tượng, nội dung chi để tham mưu mức chi hỗ trợ của 
từng hoạt động (chưa được cơ quan có thẩm quyền quy định) cho phù hợp, nhằm 
đảm bảo thực hiện các mục tiêu đề ra.

Về mức chi, Sở Tài chính đề nghị Sở Y tế tham mưu tối đa bằng mức quy 
định tại Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính quy định 
quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMT Y tế - Dân số giai đoạn 
2016-2020 (theo từng nội dung tương ứng).



3. Về nguồn kinh phí thực hiện: Đề nghị điều chỉnh, bổ sung, cụ thể:
Ngân sách tỉnh bố trí trong dự toán chi hoạt động thường xuyên hằng năm 

của Sở Y tế và nguồn thu hợp pháp khác (nếu có). Trong đó, tổng mức dự toán 
thực hiện Kế hoạch hoạt động trọng tâm về công tác Y tế dự phòng - Dân số giai 
đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khoảng 15.000 triệu đồng/năm.

Trên đây là nội dung góp ý của Sở Tài chính, kính đề nghị Sở Y tế xem 
xét, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh quyết định./.

Nơi nhận:                          
- Như trên;        
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, HCSN.
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