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QUYÉT DINH
V/v Giao chi tiêu t<é tro ch Nhà nuôc nàm 2021

ûv naN NuÂx »ÂN rixu uÀ Navr

Càn cu LuQt d chuc chinh q"yàry dla phuong,sô 77/201S/oHt3"ngày
t9 thdng 6 nàm 2015; Luqt stla dôi,"ua trn§ mçt îô dièu cr)a Lîat Tô chtlc
Chinh phù và Lufu,Tô chuc,Chïnh quyèn dia phuong ngày 22/l l/201g;

Càn c{r Quyê.t dinh sô 1950/88-TTg ngày 28 thdng I I nàm 2020 cùa Thù
tuong chinh phû và giao dq todn ngân sdch Nhà rurôc ndm 2021;

cdn cür Quyét dlnh sti 2503/QD-BTC ngày 29 thâng il nàm 20rg ct)a BQ
Tài chinh vê viQc giao dry todn thu, chi ngôn sdch nhà nuôc nàm 202l;

Càn,cû Nghi qryâ sii tq|ZOZ1/N}-HDND ngày 07 thdng t2 nàm 2020
cûa Hôi dông nhôn dân tinh Hà Nam khôa XVIil kÿ hçp thür muài tdm vè nhiêm
vq phdt *ién kinh té - xd hçi nàm 202l;

Càn,cu NShi quyû sa \OnOZ1/NQ-HEND ngày 07 thdng 12 nàm 2020' cûa Hçi dông nhân dôn tinh Hà Nam khôa XYIil kÿ hpp thu muùi tdm và nguyên
J .^ \ \

. tàc, tiêu chi, dinh mûc phôn bô vôn dâu tu công nguôn ngôn sdch nhà nuôc giai

. doqn 2021-2025 tinh Hà Nr*;
, Càn ca NShi quyû fi/NQ-HDND ngày 07/12/2020 Hai dàng nhôn dân

tinh Hà Nam khôa XI4II Q hçp thu muài tàm vê dî{ tQ;fin ngan sdch tinh Hà
Nam và phuong dn phan bô ngôn sdch câp tinh nàm 2021;

Cdn cu Nshi quyét tii OS\W}-HDND ngày 07 thdng I2 nàm 20?0 cûa Hçi
-:dông nhân dân tïnh Hà Nam khôa XVIil kÿ hçp thu muài tdm vê kê hoqch dâu
tu công rguàn ngôn sdch nhà rurôc nàm 202l;

Xét dè nghi cûa Gidm dôc Sô Ké hoqch và Dàu tu, Sô Tài chinh.

QWÉrD[NH:

Eièu l. Giao chi tiêu phât triên Kinh é - Xa hqi; ké ho4ch clàu tu công'À
nguôn ngân sâch nhà nuôc và dp toân thu, chi ngân sâch nhà nuôc nâm2021 cho

câc Sô, ban, ngành thuQc Üy ban nhân dân tinh; Ûy ban nhân dân câc huyÇn, thanh
,ph6, lhixâ (cô biéu dinh kèm)

i; i"ri''"""' : " ' 
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2t, cér"sô, ban, ngành thuQc Üy ban nhân aàn tinh; ti, o* rrtlan'ahh '

câc huyÇn, thành ptrO, ttri *â tr]é, khai çiao-chi tiêu ké hopch cho câc dgo ui trong
thâng t2 nâm 2020 và grii bâo câo vè Ûy ban nhân dân tinh (quq Sô Ké hoqch và.

Dàu u, Sô Tài chinh iông hqp xong truoc ngày t5/01/2021) débâo câo BO Ké
hopch và Dàu tu và Bg Tài chfnh.
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Dièu 3. Quyét dinh này cô hiÇu lgc thi hành té tu ngày kÿ.
Chânh Vàn phône Üy ban nhân dân tinh; Thù truôrng câc Sô, ban, ngành

thuôc Ûy ban nhân dân tinh và Chü tlch Üy ban nhân dân câc huyÇn, thành phô, thi
xâ và câc don vi liên quan chiu trâch nhiêm thi hành Quyét dinh nàV.l yp,'

Noi nhQn:
- Bô KH&DT, Bq Tài chinh 1dê U/cao;;
- TTTU, TT HEND 1dê b/cao;;
- Chü tich, câc PCT UBND tinh;
- Nhu Dièu 3;
- VPUB: LEVP, TH;
- Luu VT, KT.
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(Kèm theo Qcryét dinh sii 25\S/QD-UBND ngày 09/12/2020 cùa UBND tînh Hà Nam)

TT CHi TIÊU Don vi
tfnh

Ké ho4ch
2020

Ghi
chü

I Tông sô thuê bao diÇn thopi Thuê bao 895.000

2
Sti mây diÇn thopi binh quân/100
dân

Thuê bao 105

a
J

Tông sô th.rê bao Internet bàng
thông rQng cô Ainn

Thuê bao 140.000

4
SO tnue bao Intemet bàng thông
rông cti Ainn /100 dân

Thuê bao 16

5
Tông sô thuê bao Internet bàng

thông rông di dQng
Thuê bao 540.000

6
Sô thuê bao Internet bàng thông
rông di dQng /100 dân

Thuê bao 63

7
Xây dpg Chînh phü diÇn tü (dich
vg công trgc tuyén müc d§ 4)

% 35

8
Sô sg .O tân công m4ng clugc phât

hiÇn
Vu 20

9 Sô sp cô tân công m?ng dugc xü 1ÿ Vu 20
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NHIEM VU THU. C NGÂN sÂcg TiNH NÀM 2021

thông tinh Hà Nam
2/2020 cita Ûy ban nhân dân tinh Hà Nam)

1. Chi ,tgan tdch

130/2005/ND-CP và Nghi .linh I 17,2013À{D{P orùa Chinh phù.

Nghi dinh 141/20I6ND-CP, Nghi dinh l6l20l5ND-CP cua Chinh phù.

- Luong, php cép tinh rhco Eüc lùoîg co sü l.490.0ooil. Trcry tông chi dâ tir le,6 tiét kiê- dé làûr 1ùo"g tàtrg theo quy ditrh,

- KiDü phl de siao lheo bitu ché t+i NQ sô s2NQ-HDND Dgây 061122019; NQ s6 IaNQ-HDND ngày 12512020 cùâ IDND tiDh: QD sô r+r Srq»UrXO 
"gày 

16112020 cùa UBND thh vè
vifu giao sô tuqns HDLD thco ND 161/2Ors/ND{P. Trong tràm 202l, sê thrc hiêtr dièu chi.h [.i"h pbl lhi biên ché duqc cÉp cd üÀm quyà dià chirb"

z» na.ar, *n"a, *" ûr@ ûé lai üeo ché dO: Dè Dgti dotr vi tiép $c thuc hiên co ché tso ûguôn cÀi cdrh tià htong trone üàm 2021.

Cüa tlon v!:
(Ban hành kèm theo Quyét itlnh sô 2
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A B 1 2 3 4:5+6+7 5 6 7=8+9 I 9 10 1l
I THU NGÂN SÂCH NHÀ NIIôC 4l 8 33

0l Phi 37 4 33

02 LÇ phi 4 4 0

il CHI NGÂN SÂCN NHÀ NIIOC 8.764 27 0 8.737 5.576 3.161 33 3.265

0l Quàn lÿ Nhà nuôc 6.436 27 6.409 4.5r4 1.895 20 2.355

02 Sç nghiÇp kinh té 2.328 0 0 2.328 1.062 t.266 l3 910
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