
  
 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số: 1527/STC-NSHX 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                     Hà Tĩnh, ngày  04 tháng 5 năm 2020 

  V/ v triển khai xây dựng DT 2021 

 

 

              Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

 

 Trong khi chờ Quốc Hội ban hành nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và 

định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2021 và 

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán năm 2021. Để có cơ 

sở tổng hợp số liệu xây dựng dự toán NSNN năm 2021(thời kỳ ổn định ngân 

sách 2021-2025); Sở Tài chính đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, 

thị xã chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện các nội dung sau: 

1. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi thời kỳ 2017-2020, trong 

đó nêu ưu điểm, tồn tại, vướng mắc trong việc thực hiện dự toán giai đoạn 

2017-2020, kiến nghị đề xuất giai đoạn 2021-2025. 

2. Tổng hợp số liệu xây dựng dự toán 2021(theo phụ biểu đính kèm); 

danh sách quỹ lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cấp 

huyện, cấp xã quản lý của tháng 4/2020. 

3. Đề xuất các chính sách có liên quan đến chế độ do Trung ương, tỉnh 

ban hành hiện tại chưa được cân đối cho địa phương ( nếu có). 

4. Thời gian gửi báo cáo bằng bản giấy đóng thành bộ và file mềm theo 

địa chỉ mail: ngansachhuyenxaht@gmail.com về Sở Tài chính trước ngày 

30/5/2020. 

Đề nghị các UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm triển khai 

thực hiện kịp thời./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng TC-KH  (TH);  

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Hà Văn Trọng 
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