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saottS&qD-UBND Hà Nam, nsàylT thdng 12 ndm 20I B

QWÉr DINH
V/v Giao chi tiêu ké hoach nhà nuôc nàm 20lg

ûv naN NHÂN »ÂN riNH nÀ Navr

Càn cû Lu4t Tô chüc chinh quyèn dia phuong ngày 191612015;

Càn cû Quyét dinh sô l62glQD-TItg ngày 23 théng 11 nàm 2018 cùa Thü
tuông Chinh phü vè viÇc giao dg toân ngân sâch Nhà nuôc nâm 2019;

Càn cü Quyét dinh sô 223L1QE-BTC ngày 23 thâng 11 nàm 2018 cüaBQ
Tài chfnh vè viêc giao dg torân thu chi ngân sâch nhà nuôc nàm 2019;

Càn cri Nghi q,ryét sO zg/zOt8AIQ-HDND ngày 07 thérrrg 12 nâm 2018
cüa H§i itèng nhân dân tinh Hà Nam khôa XVIII ky hqp thû bây vè aièu chinh,
bô sung Ké ho4ch dàu tu công trung h4n giai dopn 2016-2020;

Càn cü Nehi quyét téi ZS1ZOLS^{Q-I{DND ngày 07 thang 12 nâm 2OLB

cüa HQi dông nhân dân tinh Hà Nam khôa XVIII kÿ hqp thü bây vè nhiçm vu
phât trién kinh é - xâ hQi nâm 2019;

Xét dè nghi cüa Giâm dôc Sô Ké hoach và Dàu tu, Sô Tài chinh,

QUYET DINH:

Eièu 1. Giao chi tiêu phât trién kinh té - xâ hôi; ké hoach viSn dàu tu xây

dUng co bân và dg toân thu chi ngân sâch Nhà nuôc nâm2019 cho câc Sô, ban,

ngành thuQc Üy ban nhân dân tinh, Üy ban nhân dân câc huyÇn, thanh phô (cô

biêu dinh kè*).
Dièu 2. Câc Sô, ban, ngành cùa tinh, Ûy ban nhân dân câc huyÇn, thanh

phO triên khai giao chi tiêu ké ho4ch cho câc don vi trong thâng L2l20l8 và güi

bâo câo vè Ûy ban nhân dân tinh (qua Sô Ké hoqch và Dàu tu, Sô Tài chinh

tiing hqp xong truôc ngày t5/01/201» dêbâo câo BÔ Ké ho4ch và Dàu tu và B§

Tài chinh.
Dièu 3. Quyét dinh này cô hiçu lr,rc thi hành té ttr ngày kÿ.

Chânh Vàn phông Ûy ban nhân dân tinh, Giâm d6c câc SÔ, ban, ngành

cüa tinh; Chù tich Üy ban nhân dân câc huyÇn, thành phô chiu trâch nhiêm thi

hành Quyét dlnh này./y'
Noi nh$n:
- Bç KH&DT, Bô Tài chfnh (dê b/c);

- TTTU, TT I{END, t BND tinh (dê b/c);
- Nhu tlièu 3;
- Luu: VT, TH.
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THÔNG TIN TRIITEN TIIÔNG NÀM 2OI9

tii ZZAA\}O-UBND ngày IA/12/2018 cùa WND rtnh Hà Nam)
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TT cui rÉu Dol vi
tfnh

Ké hoçch
2019

Ghi
chü

I Tông s6 thrê bao diÇn tho4i Thuê bao 890.000

2
Sti mây tliÇn thopi bixh quân/100

dân
Thuê bao 108,34

-J Tông rti th,rê bao Internet ADSL sü

dung
Thuê bao 108.000

4 Sô thue bao Internet ADSL /100 dân Thuê bao 13,15

5 Xây dpg Chinh phü diÇn tu Müc 90
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(Kèm theo

Tên don vi: Sô Thông tin và

âcH DÀU TrI CÔNG NÀM 2o1e

UBND ngày 10 thdng 12 ndm 2018 cûa UBND tïnh Hà Nam)

Don vi: TriQu dàng

STT Danh mBc dç ân s6 eo

v6n b6 tri r(H 2ot9

Ghi chü
-Âxr ong so Hoùn drng

trrtc
Thanh todn
nq XDCB

rôNc sô 6.870

I V6n cân d6i ngân sâch tlia phuong 6.870

1

Trung tâm dü liÇu tliÇn tü tinh Hà Nam và
trang bi hÇ thtSng itâm bâo an toàrn thông
tin cho câc sô ban ngành, UBND câc

huyÇn thành ph6 Trung tâm dü liêu diên
tu tinh Hà Nam

1865/QE-UBND
ngày

3r/t2120t5
6.870

Trong dô:
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CHI THTIOI{G XUYEN NGÂN SÂCH TINH NÀM 2019
Sô Thông tin và truyèn thông tinh Hà Nam
\S/QD-UBND ngùy lAD/2018 cûa Ûy ban nhân dân tïnh Hù Nam)
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L DVtinh:

1, thu,rgôn sdch

qü diû ctla Luît phl lê phl và c{c vln bâtr hùdng dfu hiê! hàoh.

2. Chi ,tgûn sdch

tù vÀ dich W công trUc tuyén nàû 2019. Sô chi ngoài dinh mtc k'hi XD dU toân dcm vi phâi hiêp y vôi sü Tài ct'Inh.

vôi Sô Tài chlnlL

- Lüdng, PC thh lhêo mûc lûoûg t6i düêu 1.39O.000d Trong tông chi ilà tn) l0% riét kÇm dè lÀn lrdng tug ltrco quy di!h" C{c khoh d6ng gôp: QLNN: 22,5%; SU nghiêp 23,5%

- NIm 2019 dcm vi $àn lÿ hành chlnh riép $c ûuc hiên tlco ND I3O2O05/ND-CP, ND I !?/2013^ID-CP. Câ. dcm vi ry nghiçp ûUc hiln th€o ND 1412016^IDCP, ND l6l2015/ND-CP

3. Dôl ÿtt côc hhoô,, thu tttçc dl td h.o *l ûO: Dè ûgli iroû yi dép qrc tùW hiÇn cd ché tlo nsu& câi cÉch tih tuory nim 2019.

q.X THU N, 2019 DI/ToÂN cHr NÀM 2019

Trong itdChia ra

STT cni rÉu
Dg toân
NSNN nàm

20t9
€r.dàns)

s
.t

NSNN

€r.dàns)

'56 dugc ttê

l4i chi (KP
thgc hiÇn tg

chü)

Qr.dàng)

-lr̂ong so

€r.dàng)

Nguàn

CCTL cüa
don v!

(r.ihàn§

NSNN câp
nàm 2019

Qr.dàng)

KP thgc
hiÇn tg chü
(Ir.dàns)

KP không
TH tg chü

€r.dàns)

BC và HD 68

tlugc câp cô

thâm quyèn
giao (Nguùi)

-tr ong quy
lu'ong

(rr.dàne)

Thu'c hiÇn

theo KL
kiêm toân

0r. dàns)

t1A B I 2 3 4:5+6+7 5 6 7=8+9 8 9 r0
I THU NGÂN SÂCTT NHÀ NIIÔC 0 0 0

01 Ph{ 0 0 0

02 LQ pht 0 0 0

II 3.282CHI NGÂN SÂCH NHÀ NI,ÔC 7.655 0 0 7.655 4.940 2.715 38

01 Quân lÿ Nhà nrtc 5.351 0 5.351 3.898 1.453 25 2.392

02 Sqr nghiÇp kinh té l3 8902.304 0 0 2.304 1.042 t.262
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