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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện xây dựng báo cáo
dự toán NSNN năm 2021 và kế
hoạch 5 năm 2021-2025
Kính gửi:
- Các trường THPT công lập trực thuộc Sở;
- Các trường THCS&THPT công lập trực thuộc Sở;
- Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Gia Lai.
Thực hiện công văn số 1825/BGDĐT-KHTC ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc thực hiện xây dựng báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dự
toán NSNN năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị
các đơn vị báo cáo các nội dung như sau:
1. Xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách năm 2021
a) Xây dựng dự toán thu: Đối với khoản thu học phí, lệ phí, báo cáo thực hiện cơ
chế tạo nguồn từ nguồn thu này được để lại chi để thực hiện cải cách tiền lương theo quy
định.
b) Đối với dự toán chi: Thuyết minh cơ sở xây dựng dự toán chi thực hiện chính
sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, chính sách phụ cấp thâm niên ngành
giáo dục, chính sách ưu đãi đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tại vùng có điều
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
2. Xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách 5 năm 2021-2025
Thực hiện đúng Nghị định số 45/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết lập
kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm và Thông tư số
69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05
năm và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị xây dựng báo cáo tình hình thực hiện
dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021-2025 để phục vụ cho việc xây dựng và
tổng hợp kế hoạch phát triển giáo dục toàn ngành. Báo cáo kèm theo biểu mẫu đề nghị
gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Kế hoạch - Tài chính, số 56 Trần Hưng Đạo,
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai và file báo cáo qua email: hoangducthogl@gmail.com)
trước ngày 20/6/2020 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục - Đào
tạo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KHTC.
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