
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG TRẦN PHÚ 
 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Phường Trần Phú, ngày     tháng  01 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao nhiệm vụ Thu – Chi ngân sách năm 2021 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG   
  

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 09/06/2015; 

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính Phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 2918/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND thành 

phố Hà Tĩnh về việc giao dự toán Thu, Chi ngân sách năm 2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-HĐND về việc phê duyệt dự toán Thu – Chi 

ngân sách năm 2021 của Hội đồng nhân dân phường Khóa V, Kỳ họp thứ 16 thông 

qua ngày 08/01/2021; 

Xét đề nghị của Công chức Kế toán Ngân sách, 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1:  Giao nhiệm vụ Thu – Chi ngân sách năm 2021 như sau:  

I. Phần thu ngân sách:  

Nội dung 
Số tiền 

(1.000 đồng) 
Ghi chú 

1.Tổng thu ngân sách trên địa bàn     25.070.000  

Trong đó:Tiền sử dụng đất   

-Tiền thuế, phí, lệ phí 21.260.000  

-Tiền thuế đất 3.810.000  

2.Tổng thu ngân sách được hưởng 4.189.000  

-Thu các sắc thuế, phí, thu khác 2.882.000  

-Tiền sử dụng đất và tiền thuê đất 0  

-Thu bổ sung cân đối ngân sách 1.307.000  

3.Tổng thu NS phường đưởng 

hưởng phân bổ Chi thường xuyên 

4.189.000  

 

 II. Phần chi ngân sách: 

Tổng chi: 4.189.000  

1.Chi đầu tư phát triển 0  

2.Chi thường xuyên 4.067.000  

-Trong đó chi tạo nguồn tăng lương 15.000  

3.Dự phòng ngân sách 122.000  

( Có phụ lục Thu, Chi kèm theo)   
 

Điều 2. Căn cứ vào nhiệm vụ thu chi ngân sách, UBND phường giao cho các 

ngành, tổ chức Đảng, các đoàn thể thụ hưởng ngân sách nắm nguồn kinh phí được 



2 

 

phân bổ để có kế hoạch điều hành công việc, tăng cường chi tiêu tiết kiệm, giảm 

triệt để chi tiêu trong các cuộc họp sơ, tổng kết, triển khai công việc, tập huấn 

nhằm đảm bảo nguồn chi theo kế hoạch đề ra. 

Điều 2:  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Công chức: Văn phòng Thống kê, Kế toán ngân sách; các ngành, đoàn thể cấp 

phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định 

này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh; 

- TT: Đảng ủy, HĐND phường; 

- Chủ tịch, PCT UBND phường; 

- TT UB MTTQ và các đoàn thể; 

- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
Trần Quốc Toản 
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