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QUYET DINH 
AA 	 V 	 A 	V 	 V Ve vice giao diy toan chi ngan sach nha niro'c nam 2021 cho caV c 

9 	 V 	A So', ban, nganhS , co quan Bang, doan the, cac h9i dic thu' 
và các don v dir toán cp ünh 

UY BAN NHAN DAN T!NH NINH THU4N 

Can th Ludt tá chic ChInh quyn dja phis-ong ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can cir Ludt Ngdn sách Nhà nzthc ngày 25 tlthng 6 nám 2015; 

Can cz- Quylt djnh so 2043/QD-BTC ngày 03 tháng 12 nãm 2020 cia Bç 
trwmg B6 Tài chInh v6 vic giao dir toán thu, chi ngân sách nhà nithc nánl 
2021; 

Can cz-Nghj quye't s6 69/NQ-HDND ngày 10 tháng 12 nám 2020 ca Hói 
dng nhân dan tinh Ninh Thun vO dr toán thu ngán sách nhà ntthc trên dja 
bàn; thu, chi ngân sách djaplurong nãm 2021; 	 7: 

Can th Nghj quylt Sc4 70/NQ-HDND ngày 10 tháng 12 näm 2020 cza Hi 
dng nhán dan tinh Ninh Thun vphán M ngán sách djaphuvng nàm 2021; 

Theo dê nghi cña Giám dôc Sà Tài chInh tai Ta trInh so 3681/T7'r-STC \.. 
S  ngay 17 thaFng 12 nam 2020; 

QIJYET BjNH: 

F Dieu 1. Giao d%r toan chi nganA  sacF h nhaS  nuoc nam 2021 cho cac So* , ban, 
ngành, các co quan Dãng, doàn th, các hi dc thu và các don vj dr toán c.p 
thih. 

(Chi tilt theophu lc dInh kern) 

Diu 2. Can cü dir toán chi ngân sách duçic giao, thU tnthng các don vi 
nêu ti Diu 1 Quyt djnh nay có trách nhim l.p, phân bo^ dr toán chi cho các 
don vi dr toán ngãn sách trrc thuc theo quy djnh ti khoãn 3, 4 Diu 13 Thông 
ttr so^ 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 näm 2016 cUa Bô Tài chInh; quãn l, 
si'r ding va diu hành trong phm vi tng mCrc kinh phi duçic giao, dam bâo chi 
tiêu dUng mic dIch, che^ do^ và quy djnh tài chInh hin hành. 
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Tip tiic thçrc hin co ch& tao  ngun thirc hin cái cách tin luang nãm 

2021 tit môt phân ngun thu dtxgc & lai theo ch6 Q cüa các co quan, don vi; 

ti& kim 10% so^ chi thuäng xuyên (tth tin lirong, phi cp theo luong, các 

khoãn có tinh ch.t hrang và các khoãn chi cho con ngithi theo ch d) và ngun 

thirc hin câi each tin hrcmg dn ht nàm 2020 con du chuyn sang (nu co). 

Diu 3. Quyt dnh nay có hiu 1?c  k& tr ngày k. 

Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc Sâ Tài chInh, Giám 

dc Kho bac  nhà nithc tinh, Thu trwng các don vi nêu tai  Diu 1 Quy& djnh 

nay và ThU tnn1ng các Co quan, don vi Co lien quan can ci'r Quy& djnh thi 

hânh./. 

Ncrinhân:J/ 
-Nhudiêu3; 
- Thuông trirc: Tinh üy, HDND tinh (b/c); 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- VPUB: LD; KYIH; 

- Luu VT.DN. 

TM. UY BAN NH AN DAN 
- £HU TICH 

-- 
:f:; 
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Trail  Qdic Nam 



UY BAN 
TINH NI I,  

PHV LUC CHI TIET 
DIf TOAN CHI NGAN SACH NHA NUC NAM 2021 

..* 	"('Kern theo Quye7 dinh so 1104' /QD-UBND ngay,I-thang,J.&nain 2020 cua UBND tznh Nznh Thuân) 

Dorn v: Ban Quin 1 Virôii Quc gia Phiroc Binh tinh Ninh Thuãn 

Tong S6 	 6.389,20 triu dông 

so tin bang chU: Sáu q, ba tram tam inu'oi chin triui, hai tram ngàn dông. 
Dom vi tInh: triu dng 

STT 
Dir toán chi 

NSNN näm 2021 
NQI DUNG CIII- DON V! trr 

Chi thuffng xuyên 
theo djnh mfrc 

Chi ngoài dinh mu'c 
Trong do: chu'a 

Tit kiêm 10% 
chi thu'Ong xuyên 

Tong so Chi dc thu 

Tong so 6.389,20 6.339,20 50,00 50,00 81,00 
1 Chi Quin 1 hành chInh 2.798,83 2.748,83 501 0() 50,00 31960 

- Hat Kim lam BQL Vu?m Qu6c gia Phi.rOc Binh 2.798,83 2.748,83 50.01 () 50,00 31,60 

Trong do: 
Kinh phi chi .trá chl d5 theo Nghj djnh 
76/2019/ND-CF 

282,89 

+ Trang phyc kkrn lam 50,00 5,00 

2 Chi các hoot dng kinh t 3.590,37 3.590,37 0,00 0,00 49,40 
- Ban Quân 1 V.r?yn Qu6c gia Phixâc Binh 2.234,03 2.234,03 0,00 36,80 

- 
Trung tam Giáo d,ic môi tnthng và Djch vurnôi 
trung Rirng 

856,13 856,13 0,00 12,60 

Chi thrc hin Nghj djnh 76/201 9/ND-CP, trong 
do: 

500,21 500,21 0,00 

+ Cc' quan BQL Vw&n Qu6c gia Phu-6c Binh 369,46 
+ Trung tarn GiOo duc rnOi trufng và Dich vu rnOi 

tru&ng Rung 130,75 
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