
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH PHÚ THỌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––– –––––––––––––––––––––––  
Số:           /QĐ-UBND Phú Thọ, ngày      tháng 11 năm 2022. 

 
QUYẾT ĐỊNH 

V/v cấp bổ sung kinh phí cho Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc để sửa chữa, 

bảo dưỡng, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn. 

–––––––––––––– 

  
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ  Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 3192/QĐ-UBND ngày 13/12/2019, Quyết định số 

1513/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt tiêu chuẩn, 

định mức trang thiết bị chuyên dùng của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc; 

Căn cứ Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 421/TTr-STC 

ngày 11 tháng 11 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Trích ngân sách tỉnh số tiền: 23.954 triệu đồng (Hai mươi ba tỷ 

chín trăm năm mươi tư triệu đồng) từ nguồn chi sự nghiệp y tế đã được bố trí 

trong dự toán năm 2022 (bao gồm: kinh phí tăng cường cơ sở vật chất: 22.500 

triệu đồng, dự kiến tăng biên chế và các khoản phát sinh: 1.454 triệu đồng), cấp 

bổ sung cho Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc để khắc phục hư hỏng cơ sở vật 

chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn và sửa chữa, bảo 

dưỡng một số công trình đã xuống cấp. 

(Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo Quyết định này) 

Điều 2. Giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện các thủ tục: 

Cấp kinh phí, thanh toán và quyết toán theo quy định. 

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc mua sắm, sửa chữa 

bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. 



Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài 

chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế và các đơn vị có 

liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVPTH; 

- Lưu: VT, VX3, TH1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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