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QuyÕt ®Þnh  

Về việc giao dự toán ngân sách nhà nƣớc năm 2021 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƢ PHÁP TỈNH HẢI DƢƠNG 

 

  Căn cứ Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hải Dương về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tư pháp; Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương sửa đổi bổ sung điều 1 Quyết định số 

24/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định chức năng, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tư pháp; 

Căn cứ Quyết định số 3999/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của UBND 

tỉnh Hải Dương về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2021; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, 

QUYẾT ĐỊNH 
 

 §iÒu 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nƣớc năm 2021 cho Trung tâm 

Trợ giúp pháp lý nhà nƣớc sử dụng ngân sách trực thuộc Sở (Theo phụ lục đính kèm). 

         §iÒu 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2021 đƣợc giao, Giám đốc Trung tâm 

Trợ giúp pháp lý thực hiện theo đúng qui định của Luật ngân sách nhà nƣớc và các 

văn bản hƣớng dẫn thực hiện. 

§iÒu 3. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này ./. 

  
Nơi nhận: 
- Nhƣ điều 3; 

- Lƣu: KT,VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Quang Giáp 

 



  

SỞ TƢ PHÁP   

Chƣơng: 414   

 

 

PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC NĂM 2021 

 
                   (Kèm theo Quyết định số:         /QĐ- STP ngày     tháng 01 năm 2021  của Giám đốc Sở Tư pháp) 

    
STT Nội dung Tổng số Chi tiết theo đơn vị 

sử dụng 

   Trung tâm TGPL 

A B c 1 

I Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc (1) 2.854.000.000 2.854.000.000 

1 Chi quản lý hành chính   

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ   

 Tr.đó: - Quỹ tiền lƣơng   

            - Chi thƣờng xuyên theo định mức   

            - Chi mua sắm sửa chữa ngoài định mức   

            - Các khoản chi đặc thù ngoài định mức   

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ   

  - Chi sửa chữa lớn, mua sắm tài sản cố định    

  - Chi vốn đối ứng, đặc thù, tinh giản biên chế   

2 Chi sự nghiệp (Loại 280 khoản 338) 2.854.000.000 2.854.000.000 

2.1.1 Chi thƣờng xuyên    

 - KP NS cấp để thực hiện đặt hàng cung cấp 

DVSNC sử dụng kinh phí NSNN đối với dịch vụ trợ 

giúp pháp lý  

2.854.000.000 2.854.000.000 

2.1.2 Chi không thƣờng xuyên   

  - KP mua sắm, sửa chữa   

 KP NS giao nhiệm vụ cung cấp DVSNC sử dụng kinh phí NSNN  

 (Chi tiết các dịch vụ sự nghiệp công)   

 - KP giao nhiệm vụ khác   

III Mã số đơn vị sử dụng NSNN   

IV Kho bạc Nhà nƣớc nơi giao dịch 361  
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