
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC YÊN 

 

Số:       /UBND-TCKH 
 

V/v thực hiện Nghị quyết số 

58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của 

Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Yên, ngày     tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi:   
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp; 
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ về phiên họp 

thường kỳ tháng 5/2021; Công văn số 6299/BTC -NSNN ngày 11/6/2021 của Bộ Tài 
chính về tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo  Nghị quyết 58/NQ-CP của 

Chính phủ; 

Căn cứ Công văn số 2098/STC -QLNS ngày 14/6/2021 của Sở Tài chính tỉnh 
Sơn La về việc tổ chức triển khai thạ hiện Nghị quyết số 58/NQ -CP ngày 08/6/2021 

của Chính phủ; 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, 
chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau: 

1. Thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí chi hội nghị, công tác phí còn lại 
tính đến 15/6/2021 (ngoài kinh phí tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên những 

tháng còn lại năm 2021) như sau: 

Số dự toán cắt giảm = (A-A1) x 50% 

Trong đó: 

A: là dự toán năm 2021 đơn vị phân bổ để chi tổ chức hội nghị, công tác phí.  

A1: Là kinh phí tổ chức hội nghị, công tác phí đã  thực hiện đến ngày 
15/6/2021. 

2. Đối với các đơn vị chi thường xuyên từ nguồn thu phí, thu nghiệp vụ được để 
lại: thực hiện tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên: cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí 

chi hội nghị, công tác và 10% chi thường xuyên còn lại, nộp kinh phí cắt giảm vào 
NSNN làm 2 đợt: trước ngày 30/9/2021 và trước ngày 30/12/2021. 

3. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn  rà soát, sắp xếp, bố trí các nhiệm 

vụ chi thường xuyên trong phạm vi dự toán còn lại đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ 
chuyên môn được giao đầu năm. Thực hiện cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các 

nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách, các khoản chi mua sắm trang thiết bị; 
Hạn chế chi tổ chức hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài…; tăng cường quản lý, 

chi tiêu tiết kiệm, chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo nguồn thực hiện các chế độ chính sách và 
an sinh xã hội. 



 

 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án tiết kiệm của đơn vị, đồng 
thời tổng hợp phương án của các đơn vị trường học trực thuộc.  

- Các đơn vị hoàn thành xây dựng Phương án tiết kiệm gửi phòng Tài chính - 
Kế hoạch để tổng hợp báo cáo  Sở Tài chính chậm nhất 11h ngày 17/6/2021. 

4. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp, tham mưu cho UBND huyện 

ban hành quyết định giao chỉ tiêu  kinh phí tiết kiệm thêm tối thiểu 10% chi thường 
xuyên ngân sách năm 2021 và tối thiểu 50% chi hội nghị, công  tác của các cơ quan, 

đơn vị, các xã, thị trấn và báo cáo Sở Tài chính theo 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: 
- Như kính gửi; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, TCKH (V). 

 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Lê Văn Kỳ 
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