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CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIET NAM
Dc 1p — Ti.r do — Hanh phüc
Chu'Pwh, ngaygtháng,Q-nam 2020

QUYET DNH
V vic giao Dy toán Chi ngãn sách nàrn 2021
Don VI: Phông Ni vy huyn
U BAN NHAN DAN HUYN
Can th Luçt T ch&c ChInh quyn dja phuvng nám 2015;
Can thLuctNgán sách Nhà nwóv nám 2015;
Can ce Quyet djnh so 700/QD-UBND ngày 17/12/2020 cia UBND tinh Gia
Lal ye giao dy toán thu, chi ngán sách nám 2021 cho các huyn, thj xà, thành phó;
Can c& Nghj quyêt so 17/NQ-HDND ngày 24/12/2020 cza H5i dông nhân
dan huyn ye viêc thông qua dy' toán thu - clii ngân sách nám 2021, Nghj quyêt so
16/NQ-HDND ngày 24/12/2020 cza H5i dông nhân dan huyn ye viçc thông qua
cl/nh mzc phân bO /dnh phi cho các don vj dy' toán nám 2021;
Xét dê nghj cüa Phông Tài chInh - Kê hogch tai Cong van so 615/TGKFI-NS
ngày 25 tháng 12 näm 2020.
QUYET DJNH:
Diu 1. Giao dy toán chi ngân sách nàrn 2021 cho Phông Ni vii huyn, s
tiên: 1.893.257.000 dông ('Mat tj), tam tram chin muv'i ba triu, hal tram nám mwo'i
bay ngàn dOng,).
Cu the theo chi tiêt sau:
720.622.000 ding
a. Chi thirc hin ch d khoán (7 ngu*i):
('Trong do don vj thy'c hin gii't lqi tiêt kim 10% chi thzthng xuyên dé thy'c hin cal
cách tién lu'ong: 21.000.000 dong)
1.172.635.000 dng
b. Chi me1t s nhim viii chi khác:
- Chi sij nghip luii trU (3 ngräi):
259.635.000 dông
(Trong do cld tri'r tiêt kim 10% chi thu'àng xuyen. 6.000.000 dong)
- Chi khen thirâng:
670.000.000 dông
- Cong tác ton giáo:
100.000.000 dông
- Kiêrn tra quàn 1 rnôc dja giOi:
20.000.000 dông
- Kiêm tra cong tác ni vi;!:
13.000.000 dông
- Chi cong tác câi each hãnh chInh, kiêm tra CCHC và
to chirc tp huân:
40.000.000 dông
- Trang bj kho km trü:
30.000.000 dông
- To chüc h,i thi ye câi each hành chInh:
40.000.000 dông
(Trong dO don vj thy'c;hin giü' igi tiêt kim 10% chi thithng xuyên dC thy'c hi.n cái
each tiên 1urng: 24.300.000 dOng)
Diu 2. Can cü chi tiêu ngân sách di..rcic phân b nói trên, Phông Tài chInh Kê hoach huyn Thông báo dir toán chi ngân sách theo ding Chuang, Loai, Khoán
gri dcm vj và Kho bac Nhà nuàc huyn.
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Phông Ni vi huyn nhn kinh phi trén sü dçtng diing rnçic dIch vâ thanh
quyêt toán theo dung quy djnh cüa Nhà nithc.
Diu 3. Chánh Van phàng HDND-UBND huyn, Trirâng Phàng Tài chInh
- Kê hoach, Tru&ng Phông Ni vii huyn, Giám doe Kho bac Nhà nixóc huyn và
Thu trix&ng các Ca quan, dan vj có lien quan chju trách nhim thi hãnh quyêt djnh
nay.
Quyet djnh nay có hiu hrc thi hành kê tr ngày k.
No'i nit in:
- NhLr diu 3 (thrc hin);
- Chü tjch, các PCT HDND-UBND huyn;
- Lânh dao VAn phông;
- Ltru: VT, CVKT.Ø'
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