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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 
cho các đơn vị thuộc Sở Tư pháp 

  
GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐẮK NÔNG 

 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 
Căn cứ Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh 

Đăk Nông ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Tư pháp; 

Căn cứ Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk 
Nông về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tư pháp. 
  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 cho các đơn vị thuộc Sở 
Tư pháp. 

(Theo biểu chi tiết đính kèm) 

 Điều 2. Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 được giao, thủ trưởng 
các đơn vị thuộc Sở Tư pháp tổ chức thực hiện theo đúng Luật Ngân sách nhà 
nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.   

 Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Thủ trưởng các đơn vị của Sở Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành quyết định 

này./. 
Nơi nhận:                                                                     GIÁM ĐỐC 
- Sở Tài chính; 
- Kho bạc NN tỉnh; 
- Các đơn vị thuộc Sở; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu VT, VP. 

                                                                                                                                            
              Nguyễn Trung Hiếu 
                                                                                    
 



SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐẮK NÔNG

CHƯƠNG: 414

Đvt: Triệu đồng

 Văn Phòng Sở 

 Trung tâm trợ 

giúp pháp lý 

nhà nước 

 Trung tâm 

Dịch vụ đấu 

giá tài sản 

 A. Dự toán thu                 580                     230                     -                  350 

 1. Thu phí, lệ phí                 230 230                    

 2. Thu sự nghiệp                 350 350               

 2. Thu khác                    -   

 B. Dự toán chi              9.342                  6.171               2.532                639 

 I. Chi từ số thu được để lại                 415                       65                350 

 Trong đó: Trích tạo nguồn thực hiện CCTL 40% 

số thu được để lại 
                  26                       26 

 II. Chi do NSNN cấp              8.927                  6.106               2.532                289 

 1. Kinh phí thường xuyên/kinh phí tự chủ              6.596                  4.328               1.979                289 

1.1 Quản lý hành chính (L340-K341) 4.328             4.328                 -                 -               

- Quỹ lương và chi khác theo quy định              4.104 4.104                 

Trong đó: chưa bao gồm kinh phí thực hiện 

tiền lương cơ sở lên 1.490.000 đồng/tháng 

được sử dụng từ nguồn thu để lại chưa sử 

dụng lũy kế đến hết năm 2020

                  64  64                     

- Kinh phí hợp đồng 68                 214 214                    

- Kinh phí trang phục thanh tra                   10 10                      

 1.2. Sự nghiệp kinh tế (L280-K338) 289                -                    -                 289               

- Quỹ lương và chi khác theo quy định                 289 289               

Trong đó: chưa bao gồm kinh phí thực hiện 

tiền lương cơ sở lên 1.490.000 đồng/tháng 

được sử dụng từ nguồn thu để lại chưa sử 

dụng lũy kế đến hết năm 2020

                  35  35                

 1.3. Sự nghiệp xã hội (L370-K398) 1.979             -                    1.979             -               

- Quỹ lương và chi khác theo quy định              1.961 1.961             

- Trang phục trợ giúp viên pháp lý                   18 18                  

 2. Kinh phí không thường xuyên/kinh phí 

không tự chủ 
             1.413                     882                  531                   -   

 PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 
 (Kèm theo Quyết định số 205/QĐ-STP ngày 29 /12/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông) 

 Nội dung  Tổng số  

 Chi tiết theo từng đơn vị sử dụng 



 2.1 Quản lý hành chính (L340-K341) 657                657                    

Kinh phí xây dựng, thẩm định hoàn thiện văn 

bản QPPL
                135 135                    

Kinh phí Kiểm tra, rà soát văn bản QPPL                   90 90                      

Kinh phí Kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật                   45 45                      

Kinh phí theo dõi, kiểm tra Giao dịch bảo đảm, 

bán đấu giá tài sản, kiểm tra hoạt động giám 

định tư pháp

                  45 45                      

Kinh phí kiểm tra, theo dõi Xử lý vi phạm hành 

chính
                135 135                    

Hỗ trợ kinh phí hoạt động của Hội đồng

 phổ biến giáo dục pháp luật
                  27 27                      

Kinh phí xây dựng chuyên mục đời sống pháp 

luật
                180 180                    

 2.2 Sự nghiệp xã hội (L370 - K398)                 756                     225                  531                   -   

Văn phòng Sở                 225                     225                     -                     -   

Kinh phí mua biểu mẫu hộ tịch tập trung                 180 180                    

Kinh phí hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp                   45 45                      

Trung tâm trợ giúp pháp lý                 531                        -                    531 

Kinh phí Hội đồng phối hợp liên nghành                   81 81                  

Kinh phí trợ giúp pháp lý                 450 450                

 3. Kinh phí đào tạo (L070 - K085)                 856 856                    -                 -               

Kinh phí đào tạo thường xuyên                   46 46                      

Kinh phí Phổ biến giáo dục pháp luật; chuẩn 

tiếp cận pháp luật
                810 810                    

4. Trích lập Quỹ thi đua khen thưởng của 

Sở 
                  62 40                      22                  

Mã đơn vị quan hệ ngân sách 1045271 1053476 1053477

Địa điểm KBNN nơi đơn vị SDNS giao dịch  KBNN Đăk Nông  KBNN Đăk Nông  KBNN Đăk Nông
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