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THÔNG BÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ 

Về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 để thực hiện các 

chế độ, chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành 
 

 
 

Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về 

việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 để thực hiện các chế độ, 

chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành; Ban Giám đốc Sở yêu cầu 

Trưởng các phòng thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Căn cứ quy định của Trung ương về hướng dẫn thực hiện xây dựng, 

quản lý, sử dụng nguồn kinh phí chi trả các chế độ, chính sách an sinh xã hội 

hàng năm; Các phòng NSHX, HCSN, TCDN, NS: Theo chức năng nhiệm vụ, 

lĩnh vực phụ trách của phòng để chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các đơn vị, địa 

phương tiến hành xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 để thực 

hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành (Có bản 

mềm các Biểu mẫu được gửi qua mục nhắc việc hệ thống TD); đồng thời, tổng 

hợp, thẩm định, gửi báo cáo về phòng Ngân sách trước ngày 15/7/2020. 

2. Phòng NS: Chủ trì, phối hợp với các phòng, tổng hợp chung, trình 

Ban giám đốc Sở trước ngày 20/7/2020 để làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh 

báo cáo Bộ Tài chính theo quy định. 

3. Giao Văn phòng Sở theo dõi, thường xuyên đôn đốc các phòng triển 

khai thực hiện nội dung trên. 

Đề nghị các Trưởng phòng triển khai thực hiện kịp thời./. 
 

Nơi nhận: 
- Giám đốc, các PGĐ Sở (để chỉ đạo); 

- Các phòng: VP, NSHX, HCSN, TCDN, NS; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
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