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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Vung, ngày 21 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019
cho các ngành thuộc cấp huyện thực hiện chế độ tự chủ
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN LAI VUNG
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;
Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của
Chính phủ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và
kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày
17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử
dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, quy
định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy,
biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ
quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ
Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong vĩnh vực sự nghiệp
kinh tế và sự nghiệp khác;
Căn cứ Quyết định số 1511/QĐ-UBND-HC ngày 07 tháng 12 năm 2018
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc giao dự toán thu, chi ngân sách
nhà nước năm 2019;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tại Tờ trình
số 421/TTr-TCKH ngày 12 tháng 12 năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Nay giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các
ngành thuộc cấp huyện thực hiện chế độ tự chủ (kèm theo phụ lục).

Điều 2. Căn cứ dự toán ngân sách năm 2019 được giao, các ngành thuộc
huyện, sắp xếp các nhiệm vụ chi, phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách nhà
nước, đảm bảo:
Bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2019, như sau: thực hiện
tiết kiệm 10% số chi thường xuyên ( trừ tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản
có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ); đối với các đơn
vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng một phần số thu được để lại theo chế độ;
nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư chuyển sang (nếu có).
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 được giao, thủ trưởng các
ngành thụ hưởng ngân sách cấp huyện có trách nhiệm lập dự kiến phân bổ dự
toán chi cho từng lĩnh vực thuộc nhiệm vụ theo phân cấp và tổ chức thực hiện
theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015. Chậm nhất 5 ngày sau
khi dự toán được duyệt các đơn vị gởi về Phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng
hợp báo cáo Uỷ ban Nhân dân huyện và Sở Tài chính.
Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện,
Trưởng Phòng Tài Chính - Kế hoạch, Chi Cục trưởng Chi Cục thuế, Giám đốc
Kho bạc nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị thụ hưởng ngân sách cấp huyện chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

-Như điều 4;
-CT, các PCT.UBND huyện;
-HĐND huyện;
-Lãnh đạo Văn phòng;
-Phòng Tài chính-Kế hoạch;
-Lưu VT;NCThế.
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