
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TNH TRA VINH Dc lfp - Tir do - Htnh phüc 

S& JO9 /QD-UBND Trà Vinh, ngày 09 tháng -'lEt nárn 2020 

QUYET B!NH 
Vê vic giao chI tiêu kê hotch kinh tê - xã hi 

Va dt,r toán ngãn sách nám 2021 

UY BAN NHAN DAN TINH TA VINH 

Can cir Lut T chirc ChInh quyên dja phuo'ng ngày 19/6/2015; 

Can cü Quyt djnh s 1950/QD-TTg ngày 28 tháng 11 nãrn 2020 cüa 
Thu tuông ChInh phü ye giao dir toán ngân sách nhà nuâc näm 2021; 

Can cü Quyt djnh s 205 9/QD-BTC ngày 03 tháng 12 näm 2020 cüa B 
truàng B Tài chInh ye vic giao dix ton tim, chi ngân sách nhà nuóc nãrn 
2021; 

Can cü các Nghj quyt s 1 5/2020/NQ-HDND v nhim vii phát trin 
kinh tê - xä hOi  nàm 2021, so 42/NQ-HDND ye vic phe chuân dir toán ngân 
sách, phân bô nhirn vi thu - chi ngân sách nàrn 2021, so 43/NQ-HDND ye 
phân bô von dâu tu cong närn 2021, ngày 09 tháng 12 näm 2020 cüa HDND 
tinh khOa IX - h9p thu 18; 

Theo d ngh cUa Giárn dc SO K hotch và Du tu, Giárn doe S Tài 
chInh và Cic tnthng Ciic Thuê tinh, 

QUYETD!NH: 

Diu 1. Giao chi tieu k hoch kinh t - x hi và dir toán ngân sách narn 
2021: 

1. Các co quan chuyên mon thuQc UBND tinh và các co quan, don v 
khác thuc tinh ('theo biêu dinh kern,); 

2. Các COng ty Trách nhiêrn httu han môt thành yin (Cty TNHH MTV) 
do tinh quàn 1 (theo biêu dInh kern); 

3. UBND các huyn, thj xâ, thành ph (theo bié9u dInh kern). 

Diu 2. Chi dao, diu hành, t chiic thrc hin k hotch: 

1. Can cü các chi tiêu, nhirn vi, giài pháp thrc hin k hoch phát trin 
kinh te - xa hi và dçr toán ngân sách näm 2021 theo Nghi. quyet cña Tinh üy, 
HDND tinh yà UBNID tinh giao, Thu tru'O'ng các co quan chuyên mOn thuc 
UBND tinh, các co quan, don yj  khác thuc tinh, Chü tjch Cong ty TNHH mOt 
thành vien, Chü tjch UBND các huyn, th xä, thành phô xây dirng chuong 
trInh, ké hoach the to chuc trien khai thtrc hiên tOt nhiêm vu, phân dâu dt 
yà vL19t k hoach duoc giao; theo dOi, kiêrn tra và báo cáo dinh ki hang tháng, 



qu, 6 tháng và cã närn v tlnh hInh thijc hin nhirn vi theo quy djnh và Quy 
ché lam vic cüa UBNID tinh; chü dng giài quyêt theo thâm quyên nhüng 
vuóng mac, khó khän cüa các dan vj trirc thuc và Ca só trong qua trInh to 

chüc thrc hin nêu vuqt thâm quyên, các ngânh, dan vj và dja phuang trao dOi 
vâi S& Ké hotch và Dâu tu', S Tài chInh, Cic truâng Ciic Thuê tinh dé xuât 
giài pháp, kiên nghi, Chü tch UBND tinh xr 1'i. 

2. Giao Giárn dc SO' K hoch và Du tu, Giárn dc S Tài chInh, Gçic 
trung Cic Thuê tinh can cr vào chirc nàng, nhirn v duc giao tO chüc th?c 
hin hoc phôi hqp tO chüc tliçrc hin các nhim vii: huing dan, kiêrn tra, djnh 
k tOng hçp, báo cáo, chü dng x'r 1 các vuó'ng mac cüa don vj và co sO', kjp 
thM dê xuât Chü tch UBND tinh xr 1 các khó khän vuó'ng mac vuçt thâm 
quyên cüa Sâ, ngành tinh va các huyn, thi xa, thành phô. 

Diêu 3. Giao Thu trung các SO, ngánh, lãnh do doanh nghip, Chü tjch 
UBND các huyn, thi, xä, thành phO chiu trách nhim trirc tiêp theo dOi chat chë 
các chi tiêu phát triên kinh tê - xä hi dugc giao lien quan den ngành, linh vçrc, 
dja phuo'ng quàn 1', djnh hang qu ra soát kêt qua thrc hin báo cáo gui SO 
ké hoach va Dâu tu tOng hgp báo cáo UBND tinh. 

Biu 4. Thu truOng các co' quan chuyên mOn, don vj sr nghip thutc 
UBND tinh, các co' quan, don vj khác thuc tinh, Chü tch COng ty TN}JH mt 
thành viên, Chü tch UBND huyn, thi, xa, thánh phO can cir Quyêt djnh thi 
hánh. 

Quy& djnh có hiu 1c k tü ngây k./. 

No'i n/ian, TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 
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- Van phOng ChInh phü; 
- B KH&DT, B Tài chInh; 
- TT.TU, TT.HDND tinh; 
- Thành viên UBND tinh; 
- Ciic Thuê, Kho bic NN Trà Vinh; 
- Nhux diêu 4; 
- LDVP, các phông NC; 
- Liru VT, THNV. 



KE HOACH NAM 2021 
ig ty TNHH m3t thành viên Xii sii kiln thilt Trà Vinh 

& zh kern theo Quyêt thnh so 3909/QD-UBND ngay 09/12/2020 
cia U ban nhán dan tinh 

ChI tiêu Don vi  tInh K hoach Ghi chü 

I- CHI TIEU HIIONG DAN 

1- Tng doanh thu tiêu thii Triu dng 4.700.000 

2- Lçii nhun truóc thu Triu dèng 5 00.000 

II- CHI TIEU NQP NGAN SACH Triu ding 1.310.000 

- Thug giá trj gia tang (VAT) Triu dng 386.000 

- Thug tiêu thi,i dc bit Triu dng 514.000 

- Thu thu nhp doanh nghip Triu dng 90.000 

- Thu tr igi nhun sau thu Triu dèng 320.000 
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