
      Kính gửi: Các Ban ngành đoàn thể hiệp hội trong xã.

Thực hiện Công văn số 1687/STC-QLNS ngày 11/06/2021 của Sở Tài 
chính tỉnh Hải Dương “V/v xác định kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi thường 
xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP  ngày 08/06/2021 của Chính 
Phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính chi phí năm 2021.” 

Thực hiện công văn số 464/TCKH-NSX ngày 17 tháng 11 năm 2021 của 
UBND huyện Thanh Miện về việc cắt giảm và tiết kiệm dự toán chi thường năm 
2021 từ nguồn ngân sách xã. 

UBND xã Ngô Quyền thông báo việc cắt giảm và tiết kiệm dự toán chi 
thường xuyên 2021 tới các ban nghành đoàn thể như sau:

1. Thưc hiện cắt giảm và tiết kiệm chi thường xuyên của UBND xã và các 
ban nghành đoàn thể trong đó:

- Cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí tổ chức hội nghị, đi công tác của năm 
2021.

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên của dự toán của năm 2021 theo nghị 
quyết số 58/NQ-CP  ngày 08/06/2021 của Chính Phủ  .

- Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021 theo 
nghị quyết số 10/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

2. Các ban ngành có trách nhiệm giữ lại các khoản tiết kiệm chi thường 
xuyên tại cân đối dự toán giao đầu năm theo đúng chỉ đạo của cấp trên.

3. Ngoài số kinh phí cắt giảm, tiết kiệm nói trên UBND xã buộc phải giữ 
lại kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương cho những năm tiếp theo cụ thể:

- Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên đã giao trong dự toán chi ngân 
sách đầu năm 2021;

- Kinh phí tăng thu thường xuyên những năm trước được chuyển nguồn 
sang năm 2021;

- 70 % nguồn kinh phí tăng thu thường xuyên năm 2021.

Năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid -19 dự báo nguồn thu cân đối 
ngân sách sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đề nghị các ban nghành đoàn thể thực hiện 
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tốt các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc, đề nghị 
phản ảnh về phòng UBND xã qua phòng tài chính- kế toán để phối hợp giải 
quyết./.
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