
 
 

SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

Số:            /QĐ-KSBT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Khánh Hòa, ngày  18  tháng 11  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công khai dự toán 9 tháng đầu năm 2021 

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa  

 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH KHÁNH HÒA 
  

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, 

các tổ chức được ngân sách hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 2710/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh 

Hòa trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng chống 

HIV/AIDS, Trung tâm Phòng chống sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng, Trung 

tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe và Trung tâm Nội tiết; 

Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế toán. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2021 

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa. 

Điều 2. Phòng Tổ chức – Hành chính và Phòng Tài chính Kế toán có trách 

nhiệm triển khai quyết định này, các khoa/phòng và cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:       
- Như Điều 2; 

- Sở Y tế (Báo cáo, VBĐT); 
- Lưu: VT, TC-KT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
Huỳnh Văn Dõng 
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