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UBND TINH HAT D1JNG CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
S TAI CHfNH Dc 1p — Tir do — H.nh phñc 

S& 66/QD-STC Hái Dutrng, ngày 12 tháng 01 nãm 202] 

QUYET DNH 
V vic cong b cong khai diy toán thu, chi NSNN Ham 2021 

Can ct' Nghj djnh s 163/2016/ND-CF ngày 21/12/2016 cia ChInh p/ni 
quy dfnh chi tilt thi hành m5t S6 diê'u cia Lut ngân sách nhà nzthc, 

Can th Thông tics6 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 cia Bç5 Tài chInh 
hwó'ng d&i thzcc hin cong khai ngán sách d6i vái doii vi di! toán ngân sách, các 

td chz'cc diccrc ngân sách nhà nu'ó'c hO trçi; 

Can ct' Thông tic s6 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 cla Bó Tài chInh 
v viçc tha do'i, bá sung m3t s6 dié'u cia Thông tic sO' 61/2017/TT-BTC ngày 
15/06/2017 cza BQ Tài chInh hwáng dn thicc hiçn cong khai ngân sách dO'i vài 
doi vj dl! toán ngán sách, ca'c tO' chic diccic ngán sách nhà nuó'c ho trct; 

Can ci Quylt djnh sO' 3999/QD-UBND ngày 30/12/2020 cia UBND tinh 
Hal Dtcong v viçc giao chi tiêu ke' hogch phát triO'n kinh tO' - xâ h5i, dl! toán 

NSNN và ice' hogch ddu tic cong nám 2021 tinh Hái Du'ong; 

Xét d nghj cza Chánh Van phOng Sà. 

QUYET DJNH: 

Diu 1. Cong b cong khai d toán thu, chi NSNN näm 2021 cña S& Tâi 
chInh Hãi Dixong (theo bié'u dInh kern). 

Diu 2. Quyêt djnh nay có hiu 1irc k tü ngày k. 

Diu 3. Chánh VAn phông, Tru&ng các phông, ban thuc SO có trách 
nhim t chi'rc thirc hin Quy& djnh nay. 

No'i n/i In: 
- Ban Lành dao S&; 
- Các phông, ban thuc S&; 
- Liru: VT, VP. 
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— A' THU, CHI NGAN SAd NHA NTfOC NAM 2021 

Don vj: So' Tài chinh Hãi Dtroiig 

(Kern theo quyêt dinh so 66/QD-STC ngay 12/01/2021 cua Scr Tai chinh Hai Diwng) 

Do'n vi tInh: triu dng 

STT Ni dung Dir toán duVc  giao 

I Tng s thu, chi, np ngân sách phi, 1 phi 

II Dir toán chi ngân sách nhà niro'c 15.639 

1 Chi quän I hành chInh 13.479 

13.239 

- Kinh phi không thirc hin ch d tir chü 240 

2 Chi sr nghip dào t30: Lo,i 070 Khoân 085 2.160 

- Chi thu&ng xuyên 

- Chi không thu?mg xuyên 2.160 
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