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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 

 
                                        

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  
 

Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh 

quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và 

Môi trường Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 4369/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh về 

việc giao dự toán ngân sách Nhà nước cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các 

tổ chức, đơn vị cấp tỉnh năm 2021; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 cho Trung tâm 

Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính theo phụ lục đính kèm (trong đó, dự toán 

chi ngân sách đã trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền 

lương).  

Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 được giao, Thủ trưởng 

đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các 

văn bản hướng dẫn hiện hành. 

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

 Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng đơn vị được giao dự toán chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận :  

- Như Điều 3; 

- Sở Tài chính; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Đơn vị sử dụng NS; 

- Lưu: VT,VP, NTV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

     Hồ Huy Thành 
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