
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BĂC HÀ 
 

Số: 31 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bắc Hà, ngày 26 tháng 01 năm  2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v Giao dự toán chi thường xuyên năm 2021 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ban hành ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UBND của UBND phường Bắc Hà ngày 18 tháng 01 

năm 2019 về việc giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với UBND Phường 

Bắc Hà giai đoạn từ năm 2019-2024;  

 Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 15/1/2021 của HĐND Phường Bắc Hà 

kỳ họp thứ 16 HĐND phường khóa IX về việc giao nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 

2021; 

  Xét đề nghị của công chức Tài chính - Kế toán, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Giao nhiệm vụ chi ngân sách năm 2021 như sau: 

Nguồn chi thường xuyên:               4.821.000.000 đồng 

 Trong đó:    Chi bằng giấy rút dự toán:           4.821.000.000 đồng 

   Nguồn ngân sách xã không tự chủ (12):     900.372.000 đồng 

   Nguồn ngân sách xã tự chủ (13):     3.810.628.000đồng  

   Nguồn lệnh chi tiền (12.):                               110.000.000 đồng 

Số tiền bằng chữ: Bốn tỷ, tám trăm hai mươi mốt triệu đồng chẵn./. 

 Điều 2. Căn cứ nhiệm vụ chi ngân sách giao, UBND đã trình HĐND phân bổ cho 

các ngành, bộ phận thực hiện, khai thác tốt nguồn thu, quản lý chi có hiệu quả nhằm đảm 

bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu nhằm đáp ứng các nhiệm chi ngân sách tại địa 

phương.  

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

 Kế toán ngân sách, đội thuế phường Bắc Hà và các ngành, bộ phận liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
    - Như Điều 3; 
     - Phòng TC-KH,  
     - Kho bạc NN Hà Tĩnh 
     - Lưu VT,VP; 

      

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Quốc Việt 
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