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Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh. 

 

 

Thực hiện Công văn số 4099/UBND-TH2 ngày 29/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh và Công văn số 2475/STC-NS ngày 30/6/2021 của Sở Tài chính 

tỉnh Hà Tĩnh về việc triển khai thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài 

chính ngân sách; cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021. 

Trên cơ sở số liệu báo cáo của các đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo 

kinh phí cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí tổ chức hội nghị, kinh phí đi công tác 

trong, ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại tính đến ngày 

15/6/2021 như sau: 

Tổng kinh phí thực hiện cắt giảm, tiết kiệm: 2.907 triệu đồng.  

Trong đó: 

- Kinh phí thực hiện cắt giảm 50% hội nghị, đi công tác trong và ngoài 

nước: 867 triệu đồng (Số kinh phí cắt giảm nộp NSNN: 213 triệu đồng). 

- Kinh phí thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên: 2.040 triệu đồng. 

(Chi tiết có biểu báo cáo kèm theo) 

Vậy, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo để Sở Tài chính tổng hợp 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành quyết định cắt giảm, tiết kiệm 

thêm chi thường xuyên theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để báo cáo); 

- Lưu VT, TC-KH.                          
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