
      UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ TÀI CHÍNH 
______________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

Số:          /STC-QLNS Ninh Thuận, ngày      tháng 8 năm 2020 

V/v về nguồn vốn đầu tư cải tạo, 

sửa chữa, một số hạng mục công 

trình của Trung tâm Giám định Y 

khoa-Pháp Y và Khu vệ sinh của 

Bệnh viện Y dược cổ truyền  

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 

3159/VPUB-KTTH ngày 26/8/2020 về việc kiểm tra, có ý kiến cụ thể về nguồn 

vốn đầu tư cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình của Trung tâm Giám 

định Y khoa-Pháp Y và Khu vệ sinh của Bệnh viện Y dược cổ truyền; 

Trên cơ sở nội dung đề nghị tại văn bản số 2611/SXD-QLHĐXD&HTKT 

ngày 14/8/2020 của Sở Xây dựng về việc chấp thuận chủ trương cải tạo, sửa 

chữa nhà làm việc Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp Y và sửa chữa khu vệ 

sinh của Bệnh viện Y dược cổ truyền và văn bản số 4029/SYT-KHNVTC ngày 

27/8/2020 Sở Y tế về nguồn kinh phí chi đặc thù, mua sắm, sửa chữa các đơn vị 

trực thuộc ngành y tế; 

 Sở Tài chính kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh như sau: 

 Sở Tài chính thống nhất với đề xuất của sở Y tế : Về nguồn kinh phí cải 

tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình của Trung tâm Giám định Y khoa - 

Pháp Y và Khu vệ sinh của Bệnh viện Y dược Cổ truyền theo đề nghị của Sở Y 

tế tại văn bản số 4029/SYT-KHNVTC ngày 27/8/2020. Để tránh phải điều chỉnh 

kinh phí nhiều lần ,đề nghị UBND tỉnh phê duyệt các báo cáo kinh tế kỹ thuật 

các công trình để triển khai sửa chữa . Sau khi có Quyết định phê duyệt báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật, Sở Tài chính sẽ tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh 

kinh phí cải tạo, sửa chữa các hạng mục công trình của Trung tâm Giám định Y 

khoa-Pháp Y và Khu vệ sinh của Bệnh viện Y dược cổ truyền theo quy định. 

Kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo./. 

 

  GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:  
-Như trên; 

-Sở Y tế (để biết); 

-Lưu: VT, QLNS.NQT 

 

  

 
Nguyễn Văn Trường 

 

                                        


		truongnvstc@ninhthuan.gov.vn
	2020-08-31T09:33:23+0700


		2020-08-31T10:54:48+0700


		2020-08-31T10:55:03+0700


		2020-08-31T10:55:15+0700




