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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các huyện, thành 

phố kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ và các nhiệm vụ phát sinh 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Nghị định số 

163/2016/NĐ- CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 109/2020/TT-BTC ngày 25/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống bênh Dịch tả lợn 

Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 289/TTr-STC ngày 

07/11/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các 

huyện, thành phố, kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ và các nhiệm vụ 

phát sinh với số tiền là: 8.946 triệu đồng (Tám tỷ, chín trăm bốn mươi sáu triệu 

đồng), chi tiết các huyện, thành phố tại Biểu kèm theo Quyết định này. 

Nguồn kinh phí bổ sung:  

1. Tạm ứng từ nguồn kinh phí thu hồi về ngân sách tỉnh các khoản ngân 

sách tỉnh đã ứng trước để thực hiện các nhiệm vụ chi do ngân sách Trung ương 

đảm bảo, chuyển sang năm 2021 để thực hiện một số chế độ chính sách an sinh 

xã hội, chế độ chính sách của tỉnh ban hành, các nhiệm vụ của tỉnh và ứng dụng 

công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử tại Quyết định số 610/QĐ-

UBND ngày 14/3/2021 của UBND tỉnh: 5.555 triệu đồng. 

2. Nguồn chi khác ngân sách tỉnh tại Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 

15/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021: 1.391 triệu đồng, trong đó:  

a) Kinh phí đảm bảo các chế độ chính sách do tỉnh ban hành: 241 triệu đồng; 
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b) Kinh phí chi khác ngân sách tỉnh: 1.150 triệu đồng.  

3. Nguồn chi khác ngân sách tỉnh năm 2021 được bổ sung tại Quyết định 

số 2024/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh về việc thu hồi về ngân 

sách tỉnh số kinh phí còn dư chưa có nhiệm vụ chi của Trung tâm Quản lý cửa 

khẩu để bổ sung chi khác ngân sách tỉnh năm 2021: 2.000 triệu đồng. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng 

kinh phí của các huyện, thành phố được bổ sung dự toán tại Điều 1. 

2. Đối với kinh phí phục vụ công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi: 

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra, giám 

sát việc chi trả kinh phí của các huyện, thành phố đảm bảo đúng đối tượng, mức 

hỗ trợ; đồng thời tổng hợp quyết toán kinh phí phục vụ công tác phòng, chống 

bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

b) UBND các huyện, thành phố chủ động sử dụng nguồn ngân sách tỉnh hỗ 

trợ, cân đối từ dự phòng ngân sách và nguồn huy động hợp pháp khác để chi trả 

công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, hỗ trợ các đối tượng chăn nuôi 

có lợn bị tiêu hủy và thực hiện công tác thanh, quyết toán theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài 

chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng 

Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được bổ sung dự toán tại 

Điều 1 và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận:                                             KT. CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng CV, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(MTH). 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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