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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021  

cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 2065/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 377/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân Tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 17 về việc phê chuẩn dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2021, phân bổ ngân sách cấp Tỉnh năm 2021 của tỉnh Đồng Tháp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 3003/STC-QLNS 

ngày 08 tháng 12 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các đơn 

vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh (theo các Phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà 

nước năm 2021 tổ chức phân bổ cho các đơn vị trực thuộc; kết quả phân bổ dự 

toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các đơn vị gửi Sở Tài chính 

trước ngày 25 tháng 12 năm 2020 để tổng hợp. 

Dự toán đã trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên và 40% số thu được để lại 

theo chế độ năm 2021 (riêng ngành y tế là 35% số thu được để lại sau khi trừ 

thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao đã được cân đối vào kinh 

phí chi hoạt động của đơn vị, phần thiếu sẽ được ngân sách bố trí) để thực hiện 

cải cách tiền lương theo quy định. Các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi 

phí hoạt động thường xuyên sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế 

độ năm 2021 để thực hiện cải cách tiền lương năm 2021. 
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Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm thẩm tra, phân bổ dự toán và 

thông báo kết quả thẩm tra cho các đơn vị được giao nhiệm vụ thu, chi ngân 

sách nhà nước năm 2021 nêu tại Điều 1 Quyết định này để tổ chức thực hiện 

theo quy định.  

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

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh; Thủ 

trưởng các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Thường trực HĐND Tỉnh; 

- CT và các PCT/UBND Tỉnh; 

- Kiểm toán Nhà nước khu vực 9; 

- HĐND huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, KT/HSĩ.  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Phạm Thiện Nghĩa 
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