Theo Thông t, các b, c quan trung ng trên c s d toán ngân sách nhà nc c giao, thc hin phân b d
toán n n v s dng ngân sách m bo các n v c cân i ngun thc hin mc lng c s 1,49 triu ng/tháng, ngân
sách trung ng không b sung ngoài d toán cho các B, c quan trung ng thc hin nhim v này. ng thi, khi
phân b và giao d toán cho các n v trc thuc phi xác nh dành tit kim 10% chi thng xuyên nm 2021 tng
thêm (tr các khon tin lng, ph cp theo lng, khon có tính cht lng và các khon chi cho con ngi theo ch )
thc hin tin lng, m bo không thp hn mc B Tài chính giao.
y ban nhân dân các tnh, thành ph trc thuc trung ng khi phân b và giao d toán ngân sách cho ngân
sách cp di phi xác nh dành tit kim 10% chi thng xuyên nm 2021 theo quy nh thc hin tin lng, m bo
không thp hn mc B Tài chính giao.
Ngun thc hin tin lng nm 2021 ca các a phng
Thông t nêu rõ, ngun thc hin tin lng nm 2021 ca các a phng bao gm:
a) 70% tng thu ngân sách a phng nm 2020 thc hin so vi d toán, (không k thu tin s dng t, x s kin thit;
tin thuê t mt ln c nhà u t ng trc bi thng, gii phóng mt bng và thu t x lý tài sn công ti c quan, t chc, n
v c c quan có thm quyn quyt nh s dng chi u t theo quy nh; thu tin bo v và phát trin t trng lúa; phí
tham quan các khu di tích, di sn th gii…) c Th tng Chính ph giao;
b) 50% tng thu ngân sách a phng (không k thu tin s dng t, x s kin thit) d toán nm 2018 so vi d toán
nm 2017 c Th tng Chính ph giao;
c) 50% tng thu ngân sách a phng d toán nm 2019 so vi d toán nm 2018 c Th tng Chính ph giao;
d) 50% tng thu ngân sách a phng d toán nm 2020 so vi d toán nm 2019 c Th tng Chính ph giao;
) 50% tng thu ngân sách a phng d toán nm 2021 so vi d toán nm 2020 c Th tng Chính ph giao;
e) 50% kinh phí ngân sách a phng gim chi h tr hot ng thng xuyên trong lnh vc hành chính và h tr
các n v s nghip công lp;
g) Ngun thc hin ci cách tin lng nm 2020 cha s dng ht chuyn sang;
h) 10% tit kim chi thng xuyên (tr các khon tin lng, ph cp theo lng, khon có tính cht lng và các khon
chi cho con ngi theo ch ) d toán nm 2017 ã c cp có thm quyn giao;
i) 10% tit kim chi thng xuyên (tr các khon tin lng, ph cp theo lng, khon có tính cht lng và các khon
chi cho con ngi theo ch ) d toán nm 2021 so d toán nm 2017 theo Quyt nh giao d toán nm 2021 ca
B trng B Tài chính;
k) S dng ti thiu 40% s thu c li theo ch nm 2021. Riêng i vi s thu t vic cung cp các dch v khám bnh,
cha bnh, y t d phòng và dch v y t khác ca c s y t công lp s dng ti thiu 35%.
Ngân sách trung ng h tr cho các a phng không cân i c ngun theo ch quy nh thc hin các chính
sách v tin lng theo mc lng c s 1,49 triu ng/tháng.
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