
ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN BẮC BÌNH                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
  Số: 9999/QĐ-UBND                              Bắc Bình, ngày 30 tháng 12 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 

trên địa bàn huyện Bắc Bình năm 2020  
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Thực hiện Quyết định số 3139/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giao dự toán thu, chi ngân sách 

nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020;  

Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân huyện khoá XI, kỳ họp thứ IX về dự toán thu ngân sách nhà 

nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách 

huyện năm 2020; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế  hoạch, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các cơ 

quan, đơn vị, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo các Biểu đính 

kèm tại Quyết định này. 

Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, ban, ngành có trách nhiệm giao dự toán thu, chi cho 

các đơn vị trực thuộc bảo đảm khớp đúng với dự toán Ủy ban nhân dân huyện 

giao cả về tổng mức và chi tiết từng lĩnh vực; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân xã, thị trấn quyết định dự toán 

thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 và tổ chức thực hiện theo đúng quy định 

của Luật Ngân sách nhà nước. 

Đồng thời căn cứ dự toán thu, chi ngân sách được giao; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị có liên quan xây dựng chương 

trình, kế hoạch cụ thể để điều hành tổ chức thực hiện tốt dự toán được giao. 

Tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về chính sách tạo nguồn để cải 

cách tiền lương trong năm 2020 từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ 

của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ các khoản tiền 

lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con 
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người theo chế độ); nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2019 còn 

dư chuyển sang (nếu có). Đồng thời, dành 70% nguồn tăng thu thực hiện của 

ngân sách địa phương so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao năm 2019; 

50% phần kinh phí dành ra từ giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong 

lĩnh vực hành chính và hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập của ngân sách địa 

phương năm 2020 để tạo nguồn cải cách tiền lương trong năm 2020 và tích lũy 

cho giai đoạn 2021 - 2025. 

Đối với các nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể tăng thu tiền 

sử dụng đất), loại trừ thêm một số khoản thu gắn với nhiệm vụ chi cụ thể, gồm: 

thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng 

mặt bằng và thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan 

có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định; thu tiền bảo vệ 

và phát triển đất lúa; phí tham quan các khu di tích; phí bảo vệ môi trường đối 

với khai thác khoán sản; thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã và 

thu tiền cho thuê, cho thuê mua, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước (đối với năm 

2019 chỉ tính phần tăng thu thực hiện so với dự toán). 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế khu vực Bắc 

Bình – Tuy Phong, Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn và Thủ trưởng các phòng, ban, ngành có liên quan căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

 

                                                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Nơi nhận:                                                                                 CHỦ TỊCH 
- Văn phòng UBND tỉnh;                                                                                 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài chính; 

- TT (HU, HĐND) huyện;         

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBMT TQVN huyện; 

- Thành viên UBND huyện;                                                           Lê Văn Long 

- CQ, BN, ĐT huyện; 

- Các xã, thị trấn; 

- Như Điều 4; 

- CVP, PCVP; 

- QTM Thắng (Post Cổng TTĐT huyện); 

- Lưu: VT, KT. Bích     
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