
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC YÊN 

   
Số: 854/UBND-TCKH 

V/v báo cáo tình hình thực hiện dự 
toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu 

năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Yên, ngày 19  tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Thủ trưởng các đơn vị dự toán; 
 - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1678/STC -QLNS ngày 18/5/2021 của Sở Tài chính 

tỉnh Sơn La về việc báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng 
đầu năm 2021.  

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính tỉnh Sơn La về tình hình thực 

hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện Bắc Yên.  

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

- Báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu 

năm 2021 (số liệu thực hiện đến 15/5/2021, ước thực hiện 6 tháng) chi tiết từng nội 
dung theo từng lĩnh vực chi. 

- Báo cáo kết quả giải ngân, thanh toán nguồn kinh phí chuyển nguồn ngân 
sách năm 2020 sang năm 2021; kinh phí thực hiện các chính sách theo Nghị quyết 

của HĐND tỉnh năm 2021, phân tích rõ nguyên nhân dẫn đến việc c hậm giải ngân 
kinh phí (nếu có);  

- Báo cáo tình hình thực hiện dự phòng ngân sách huyện, xã; báo cáo chính 
sách an sinh xã hội; báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị thanh tra, kiểm toán.  

- Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện công tác tài chính ngân sách 6 

tháng cuối năm 2021. 

* Thời gian hoàn thành: Hoàn thành, gửi về UBND huyện qua phòng Tài 

chính – Kế hoạch chậm nhất ngày 21/5/2021. 

2. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch: Thực hiện đôn đốc, tổng hợp và tham 

mưu cho UBND huyện báo cáo gửi Sở Tài chính theo đúng quy định . 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Như kính gửi; 
- Lưu VT. (Phúc TCKH _ 01b ). 

CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

Lê Văn Kỳ 
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