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QUYẾT ĐỊNH 

Giao chỉ tiêu cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, đi công tác  

trong và ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại  

của năm 2021 đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13; 

Thực hiện Văn bản số 6299/BTC-NSNN ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính 

về việc tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 

08/6/2021 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 5/2021; 

Thực hiện Văn bản số 4099/UBND-TH2 ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh 

về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài 

chính ngân sách; cắt giảm về tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 2643/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh về 

việc cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước và 

tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2021 đối với các cơ quan, 

đơn vị và địa phương; 

Căn cứ Nghị quyết số 133/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện 

về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 3722/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện 

về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho các xã, thị trấn; 

Căn cứ Quyết định số 3726/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện 

về việc giao dự toán chi ngân sách Sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 3757/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện 

về việc giao dự toán chi ngân sách cho các đơn vị cấp huyện năm 2021; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.  

                                             QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, đi công tác 

trong và ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại 

của năm 2021 (sau khi trừ các nội dung không thực hiện cắt giảm theo quy định) 

với số tiền: 2.907 triệu đồng (Hai tỷ chín trăm linh bảy triệu đồng). Cụ thể: 

1. Kinh phí thực hiện cắt giảm, tiết kiệm được Kho bạc Nhà nước huyện 

giữ lại tại ngân sách các cấp: 2.694 triệu đồng (Hai tỷ sáu trăm chín mươi tư triệu 

đồng). Cụ thể: 

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

nước: 654 triệu đồng.  

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

đồng. 



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

nước từ nguồn thu phí được để lại, thu nghiệp vụ được để lại (sau khi trừ các nội 

dung không thực hiện cắt giảm theo quy định) nộp vào thu Ngân sách cấp huyện 

(Tài khoản 7111, mã nội dung kinh tế 4949) số tiền: 213 triệu đồng (Hai trăm 

mười ba triệu đồng) 

(Chi tiết có phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Giao trách nhiệm thực hiện: 

- Các đơn vị có tên tại Điều 1:  

+ Quản lý, điều hành chi ngân sách Nhà nước theo đúng chế độ quy định, 

trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. 

+ Thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và 

ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2021. 

+ Thực hiện sắp xếp, cắt, giảm, giãn các nhiệm vụ chi đã bố trí dự toán năm 

2021 để đảm bảo bù đắp các nhiệm vụ chi trong trường hợp đã huy động sử dụng 

các nguồn lực mà vẫn không đảm bảo bù đắp số giảm thu ngân sách. 

+ Các đơn vị có thể thực hiện điều chỉnh phân bổ phần ngân sách còn lại để 

đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch:  

+ Theo dõi, hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện theo quy định, tham 

mưu Ủy ban nhân dân huyện phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm khi có 

hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.  

+ Tăng cường công tác chỉ đạo tại các địa phương, đơn vị trong việc điều 

hành các nhiệm vụ chi thường xuyên trong trường hợp tác động tiêu cực của đại 

dịch Covid ảnh hưởng thu ngân sách nhà nước. 

- Kho bạc Nhà nước huyện: Giữ lại số kinh phí cắt giảm, tiết kiệm thêm của 

các cơ quan, đơn vị được phê duyệt tại Điều 1. Hướng dẫn các đơn vị tổ chức 

thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế 

hoạch; Kho bạc Nhà nước huyện; Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 và Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận:                                                                   
- Như Điều 3; 

- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện (để b/c);                               
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                                             

- Lưu: VT, TC-KH. 

  . 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

Nguyễn Hải Nam 
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