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CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Iip — Tn' do — Hnh ph tic
Cliu Piih, ngày1. tháng,41._nam 2020

S62)./QD-UBND

QUYET D4NH
V vic giao D,r toán Chi ngân sách nàm 2021
Don vi: Phông Tn' pháp huyn
IJ BAN NHAN DAN HUYN
Can cz Lut Td chic ChInh quyn dja phu'ong nám 2015,
Can cz- Luát Ngán sách Nhà nzthc näm 2015;
Can cz Quylt djnh s 700/QD- UBND ngày 17/12/2020 cza UBND tinh Cia
Lai ye giao du' toán thu, chi ngán sách nám 2021 cho các huyn, thj xa, thành phó;
Can th Nghj quy& s6 1 7/NQ-HDND ngày 2 4/12/2020 cza H5i dng nhán
dan huyn ye vic thông qua dw toán thu - clii ngân sách nám 2021, Nghj quyêt
16/NQ-HDND ngày 24/12/202 0 cza H5i dông nhân dan huyn ye vic thông qua
djnh mic p/ian bô klnh phi cho các don vj c4 toán nám 2021;
IC
.
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Xet de nghi cua Phong Taz chznh - Ke hogch tgz Cong van so 615/TCKH-NS
ngày 25 tháng 12 nám 2020.
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QUYET D4NH:
Diu 1. Giao dir toán chi ngân sách näm 2021 cho Phông Tux pháp huyn, s
tiên: 581.723.000 dng (Nám tram
mut'i môt triéu, bay tram hal mztc,i ba ngàn
dóng).
Ci the theo chi tiêt sau:
a. Chi thyc hin ch d khoãn: (4 ngu'ôi):
482.723.000 ding
(Trong do don v/ thtc hin gii igi tiêt kim 10% clii thzt&ng xuyên dê thrc hin cái
cách tiên iwong: 12.000.000 dong)
b. Chi mçt so nhiçm vi chi khac:
99.000.000 dong
- Cong tác clang k quán l h tjch,
hóa
h tjch,
29.000.000 dông
cong tác churng thic:
- Chi cho cong tác theo dOi thi hành pháp 1ut, xü l
10.000.000 dông
vi phm hành chInh (day là ni dung dê dánh giá chi so câi
cách hành chinh):
- Cong tác Van bàn (day là ni dung dé dánh giá chi
câi each hành chInh):
5.000.000 dông
- Cong tác phô biên giáo dc pháp 1ut:
40.000.000 dOng
- Chi cho cong tác
dirng, dánh giá, xét cong nhn
xã dat chuân tiêp cn pháp lut và dánh giá hiu qua cong
the phO bien pháp lut:
5.000.000 dông
- Chi cho tp huân hôa giãi viên Ca s&:
10:000.000 dông
(Trong do don vj thy'c hin gifr igi tiêt /dm 10% clii thithng xuyen dé thyc hin
cách tiên lwong. 9.900.000 dOng)
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Diu 2. Can cü chi tiêu ngãn sách dxçic phãn bô nói trên, Phông Tài chInh Ké hoach huyn Thông báo dir toán chi ngân sách theo dung Chuang, Loai, Khoãn
giri don vj và Kho bac Nba rn.râc huyn.
Phông Tu pháp huyn nhn kinh phI trên sCr dicing dung miic dIch và thanh
quyêt toán theo dung quy djnh cüa Nba ntrâc.
Diu 3. Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Tri.r&ng Phông Tài chInh
- Kê hoach, Tru&ng Phông Tix pháp huyn, Giám doe Kho bac Nhà nuóc huyn và
Thu tnr&ng các Ca quan, don vi có lien quan chju trách nhim thi hãnh quyêt djnh
nay.
Quyêt djnh nay có hiu 1irc thi hânh kê tr ngày k./
Noi n/ian:

- Nhtr diu 3 (thpc hin);
- Chü tjch, các PCT HDND-UBND huyn;
- Lnh do Van phông;
- Luu: VT, CVKT.
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