
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-TCKH 
V/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo Tờ 

trình và  Kế hoạch tổ chức thưc̣ hiêṇ 

nhiêṃ vu ̣thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn, chi ngân sách địa 

phương năm 2021. 

 

Cao Lộc, ngày       tháng  01 năm 2021 

Kính gửi:  -  Các Thành viên Ban chỉ đạo thu ngân sách huyện; 

-  Các cơ quan, đơn vi, UBND các xã, thị trấn. 

Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-UBND  ngày  15/12/2020của Ủy ban 

nhân tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và 

dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; 

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyêṇ  khóa XX, nhiệm kỳ 

2016-2021, kỳ họp thứ Mười sáu: Số 394/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 về mục 

tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021; số 395/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 về dự 

toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa 

phương và phương  án  phân  bổ ngân  sách  huyện  năm  2021;  số  396/NQ-
HĐND  ngày  21 /12/2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 4288/QĐ-UBND, ngày 22/12/2020 của UBND 

huyện Cao Lộc về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

thu NSNN năm 2021; 

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/201 của ủy ban nhân dân 
huyện về công tác thu NSNN năm 2021 trên địa bàn huyện Cao Lộc. 

Ủy ban nhân dân huyện giao phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu xây 

dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức thưc̣ hiêṇ nhiêṃ vu ̣thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021. Đến nay, dự thảo Kế hoạch đã hoàn thành, 

nay xin gửi đến các Thành viên Ban chỉ đạo thu ngân sách huyện, các cơ quan, đơn 

vi và UBND các xã, thị trấn cho ý kiến góp ý để hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch. 

(Có Dự thảo Kế hoạch kèm theo). 

UBND huyện đề nghị các Thành viên Ban chỉ đạo thu ngân sách huyện, 

các cơ quan, đơn vi và UBND các xã, thị trấn nghiên cứu cho ý kiến và gửi về 

UBND huyện (qua phòng Tài chính – Kế hoạch) trước ngày 21/01/2021./. 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

            

                 Hứa Anh Tuấn 
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