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QUYẾT ĐỊNH  
Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn  

huyện Hàm Thuận Bắc năm 2021 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM THUẬN BẮC 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

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 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận năm 2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND huyện về 

dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương 

án phân bổ ngân sách huyện năm 2021; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 

1001/TTr-TCKH ngày 25/12/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các phòng, 

ban, ngành và UBND các xã, thị trấn theo các biểu đính kèm. 

Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc huyện và Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện tốt dự toán được 

giao. Trong đó, tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về chính sách tạo nguồn 

để cải cách tiền lương năm 2021 từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của 

các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ 

cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi con người theo chế độ); 

nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2020 còn dư chuyển sang (nếu 

có). Đồng thời, dành 70% phần tăng thu ngân sách địa phương năm 2020, 50% 

phần kinh phí dành ra từ giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực 

hành chính và hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập của ngân sách địa phương năm 

2021 để tạo nguồn cải cách tiền lương trong năm 2021 và tích lũy cho giai đoạn 

2021-2025. 



2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm trình HĐND cùng cấp 

quyết định dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 bảo đảm đúng với dự 

toán UBND huyện đã giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực; đồng thời 

tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính 

- Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, 

ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:       TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như Điều 4;                                                          CHỦ TỊCH  
- Văn phòng UBND tỉnh;           
- Các Sở: Tài chính, Cục thuế tỉnh; 

- Thường trực Huyện uỷ;   

- Thường trực HĐND, UBMTTQVN huyện;  

- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện; 

- Các Ủy viên UBND huyện;        

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT.               Nguyễn Ngọc Thạch 
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