
LIBND TfNH HAT DIJONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
SO  TA! CH!NH Oc 1p — Tir do  — Hnh phüc 

S& 2005/QD-STC Hal During, ngày 08 tháng 7 nàm 2021 

QUYET D!NH 
V vic cong b cong khai 

thrc hin dir toán thu, chi NSNN 6 tháng du nãm 2021 

Can ci'Nghj djnh so' 163/2016/ND-cP ngày 21/12/2016 cla C'hInhphi quy 
djnh chi ti& thi hành m5t sd diu cza Lut ngán sách nhà nthc, 

Can ci Thông tw sO' 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 cza Bô Tài chInh 
huóng dJn thy'c hin cOng khai ngán sách dO'i vái doi'i vj dze toán ngán sách, các to 
chic duçtc ngân sách nhà nu'O'c h0 trcr, 

Can ci Thông tu sO' 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 cüa B$ Tài chinh v 
viçc tha dO'i, bO' sung mç5t sO' diê'u cüa Thông tu' sO' 61/2017/TT-BTC ngày 
15/06/2017 cla Bç5 Tài chInh hu'Oig dn thi.tc hin cOng khai ngán sách dO'i vO'i 
do'n vj dy' toán ngán sách, các tO' chc dtrçic ngân sách nhà rnthc ho trci'; 

Can cz' Quye't djnh sO' 3999/QD-UBND ngày 30/12/2020 cia UBND tinh 
Hal During v viçc giao chi tiêu ke' hoçwh phát triJn kinh tê' - xâ hç51, dr toán NSNN 
và ice' hogch dcu tu' cOng nàm 2021 tinh Hái Dirong; 

Xét d nghj cüa Chánh Van phOng SO'. 

QUYET D4NH: 
A A A A A Dieu 1. Cong bo cong khai thixc hiçn dix toan thu, chi ngan sach nha nucc 6 

tháng du nàm 2021 cüa S& Tài chInh Hãi Duorng (theo biêu dInh kern). 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu hrc k ti'r ngày k. 

Diu 3. Chánh Van phông, TrixO'ng các phông, ban thuc S& có trách nhim 
t chi'xc thirc hin Quyt djnh nay. 

NoinIzIn: 
- Ban Lãnh do Só; 
- Các phong, ban thuOc  Sâ; 
- Liru: VT, VP. 

Nguyn Trçng Htrng 
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CO'K)HYC HIN DI TOAN THU - CIII NGAN SACH NHA NIJOC 
6 thang dau nam 2021 

?knto quyet djnh sc: 2005/QD-STC ngày 08/7/202 1 cüa S& Tài chInh Hal Dirung.) 

DVT: triu dng 

STT Ni dung 
Dir toán 

nàm 2021 

U&c thjc 
hin 6 

tháng dan 
nãm 2021 

U&c thtic 
hin/Diy 

toán nám 
(t5 I %) 

1X&c thiyc 
hin 6 tháng 
du nàm nay 
so vol cüng 

kr näm trtr&c 
(t5'1%) 

I Tng s thu, chi, np ngân sách 

II Di toán chi ngân sách nhà nu*c 16.175 5.118 32% 83% 

1 
Chi quän 1 hành chInh: Lo3i 340 
Khoãn 341 

14.015 5.118 37% 92% 

13.239 4.837 37% 90% 

- Kinh phi không thc hin ch dO tir 
chü 

776 282 36% 138% 

2 
Chi sir nghip dào tio: Loi 070 
Khoãn 085 

2.160 0 0% 0% 

- Kinh phi chi thithng xuyên 

- Kinh phi chi không thtr&ng xuyên 2.160 0 0% 0% 
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