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QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2018

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;
Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 5 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;
Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ. 5 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, 
thu, chi ngân sách địa phương năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 5 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 5 về kế hoạch đầu tư công năm 2018;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Tài
chính,

Điều 1. Giao các sở, ban, ngành; ủy  ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố; các doanh nghiệp nhà nước địa phương và các đơn vị trực thuộc các 
chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán 
ngân sách nhà nước năm 2018 theo biểu đính kèm.

Điều 2.
1. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:
a) Tham mưu trình ủ y  ban nhân dân tỉnh giao chi tiết nguồn vốn khắc 

phục bão lũ, nguồn vốn chưa phân bổ cấp tỉnh quản lý theo quy đinh.
b) Căn cứ các Quyết định giao kế hoạch vốn của Thủ tướng Chính phủ, 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính, tham mưu trình ủy  ban nhân dân tỉnh 
giao chi tiết nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo chương trình mục tiêu, 
nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài

QUYẾT ĐỊNH:



trợ nước ngoài, đầu tư từ nguồn bội chi, nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ bổ ' 
sung khác theo quy định.

c) Chủ trì, phối họp vói Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm tra, 
đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018, tham mưu ủy  ban nhân 
dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 
2018 theo quy định.

2. Giao Giám đốc Sở Tài chính:
a) Tham mưu trình ủ y  ban nhân dân tỉnh phân bổ nguồn vốn trả nợ quyết 

toán và nguồn vốn bổ sung có mục tiêu theo địa bàn theo quy định hiện hành.
b) Căn cứ số thu 6 tháng, 9 tháng năm 2018 đánh giá, dự báo tình hĩnh thu 

ngân sách nhà nươc kịp thời tham mưu ủy  ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng 
nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh dự toán thu 
ngân sách nhà nước theo tiến độ thu cho phù họp với dự toán Chính phủ giao 
nhằm đảm bảo cân đối các nhiệm vụ chi trên địa bàn.

c) Tham mưu ủ y  ban nhân dân tỉnh thực hiện mua sắm trarig thiết bị từ 
Quý II năm 2018 và tăng cường công tác thoái vôn nhà nước tại các doanh 
nghiệp nhằm bổ sung nguồn lực đảm bảo các nhiệm vụ chi chưa bố trí dự toán.

3. Giao Giám đốc các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Nội vụ và Trưởng ban Ban Dân tộc chủ trì, phối họp với các sở, ban, 
ngành và địa phương liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chương trình 
kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh: Phát ừiển đô thị, Xây dựng nông thôn mới, 
Phát triển nhân lực, Phát triển kinh té - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi 
(bao gồm Chương trình 135); rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, 
tham mưu trình ủ y  ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp 
với tình hình thực tế.

4. Chủ tịch ủ y  ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:
a) Căn cứ nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước được Chủ tịch ủ y  ban 

nhận dân tỉnh giao; ủ y  ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trình Hội đồng 
nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách trên địa bàn.

b) Phân bổ vốn đầu tư công theo nhiệm vụ đã được phân cấp. Các dự án 
đến ngày 30/9/2017 giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2017 được giao đầu 
năm, kiên quyết không bố trí kế hoạch năm 2018 để tập trung thực hiện hét số 
vốn kế hoạch năm 2017 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2018 theo quy 
đinh. Ưu tiên bố trí vốn đối ứng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn cấp tỉnh 
quản lý hỗ frợ đã được ủ y  ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch vốn, khắc phục hậu 
quả do bão lũ gây ra, dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2017 và dự án chuyên 
tiếp sang năm 2018, đáp ứng tỷ lệ đầu tư cho giáo dục bằng 20% tổng vốn phân 
cấp cho cấp huyện.

c) Thông báo kế hoạch nguồn vốn cấp tỉnh hỗ trợ đầu tư các dự án thuộc 
các chương trình, đề án cho các chủ đầu tư trực thuộc thực hiện theo quy định.
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d) Phân bổ vốn đầu tư công cho cấp xã; hướng dẫn, kiểm tra ủy ban nhân 
dân cấp xã trong công tác thực hiện các thủ tục, quản lý đầu tư theo quy định 
hiện hành.

5. Các sở, ban, ngành; ủ y  ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển 
khai giao dự toán thu, chi ngân sách và vốn đầu tư công năm 2018 đến từng đcm 
vị, đồng thời báo cáo Sở Tài chính, Sở Ke hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo 
ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy  ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, 
ngành; Chủ tịch ủ y  ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các 
doanh nghiệp nhà nước địa phương và .Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
-Như Điều 3; 7
-Văn phòng Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ban KT-NS -  HĐND tỉnh;
- Các phòng: KT, KGVX, XDNĐ;
- Lưu: VT, v c ,  TK. Lê Đức Vinh
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D ự  TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CÁP TỈNH NĂM 2018 
Đon vị: Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

(Kèm theo Quyết định sổ 3936/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của ƯBND tỉnh Khánh Hòa)

I. D ự TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN
Đvt: triệu đồng

STT Nội dung Tổng số

Tiết kiệm 10% chi 
thường xuyên

Sổ còn lại 
đơn vỉ 

được sử 
dụng

Ngân 
sách giữ

Đơn vị 
giữ

TỎNG SÓ 14.993 569 14.424
1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 14.397 569 13.828

- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 
47/2016/NĐ-CP

8.716 8.716

- Kinh phí đào tạo theo định mức 5.681 569 5.112
+ Hệ Cao đảng 4.256 426 3.830
+ Hệ Trung cấp 1.425 143 1.282

2 Kỉnh phí không thực hiện chế độ tự chủ 596 596
- Bổ sung chế độ Lễ, Tết Nguyên đán 159 159
- Cấp bù học phí theo Nghị đinh 86/2015/NĐ- 

CP ngày 2/10/2015
143

143

- Học bổng học sinh dân tộc thiểu số 294 294

II. Dự TOÁN CÁC KHOẢN THU PHÍ, LỆ PHÍ

STT Nội dung Tổng số Đe lại đơn
vị

Nộp ngân 
sach NN

Tổng số 9.050 9.050
- Phí dự thi, dự tuyển 50 50
- Học phí công lập 9.000 9.000



K Ế  H O Ạ C H  T U Y Ể N  S IN H  N Ă M  2018

Trường Cao đẳng Y tế

STT Trình đô đào tao/ • •
nghề đào tạo

Chỉ tiêu đào tạo chính quy Chỉ tiêu đào tao •
thưòng xuyên (
hệ vừa học vừa 

làm, học từ xa, tự 
học...)

Tổng chỉ 
tiêuChỉ tiêu 

ngân sách 
cấp

ngân sách 
nhà nưóc 
không cấp 
kinh phí

I Trình đô cao 
đăng

400 200 300 900

1 Điều dưỡng 100 30 80 210
2 Kỷ thuật xét 

nghiệm y học
20 30 40 90

3 Kỹ thuật hình ảnh 
y học

20 30 40 90

4 Dược 120 80 100 300
5 Hộ sinh 30 30 40 100
6 Kỹ thuật phục hình 

răng
60 0 0 60

7
Kỹ thuật vật lý trị 
liệu phục hội chức 
năng

50 0 0 50

II Trình độ trung 
cấp

200 200 200 600

1 Dược 50 30 50 130
2 Điều dưỡng 50 0 50 100
3 Y sĩ 50 50 50 150
4 Y sĩ y học cổ 

truyền
50 0 50 100

5
Kỷ thuật vật lý trị 
liệu phục hồi chức 
năng

0 30 0 30

6
Kỹ thuật phục hình 
răng 0 30 0 30

7 Kỹ thuật hình ảnh 
y học 0 30 0 30

8 Kỹ thuật xét 
nghiệm y học 0 30 0 30

III Trình độ SO’ cấp 0 0 200 200
1 Dược tá 0 0 100 100
2 Nhân viên xoa bóp 0 0 100 100



UBND TỈNH KHÁNH HÒA 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3609/SKHĐT-TH Khánh Hòa, ngàyd.% tháng 12 năm 2017
V/v thông báo chỉ tiêu hướng 

dẫn kế hoạch năm 2018

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- ƯBND các huyện, thỹxã, thành phố;
- Các doanh nghiệp nhà nước địa phương.

Thực hiện Quyết định số 3936/QĐ-ƯBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh 
Khánh Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 
2018 cho các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh 
nghiệp nhà nước địa phương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các chỉ tiêu năm 2018 cho các đơn vị 
theo biểu đính kèm.

Trên cơ sở các chỉ tiêu hướng dẫn; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị 
xã, thành phô; các doanh nghiệp nhà nước địa phương tô chức triên khai thực hiện 
theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Lưu VT/TH.

T rẩn  Hòa Nam


