
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /UBND-VP5 
V/v thực hiện cắt giảm, tiết kiệm thêm chi 

thường xuyên còn lại và điều hành cân 

đối ngân sách địa phương năm 2021 

               Ninh Bình, ngày        tháng 6 năm 2021 

 

 

                                Kính gửi:   

  - Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

  - UBND các huyện, thành phố.  

Thực hiện Văn bản số 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 của Chính phủ, UBND tỉnh đã có Văn bản số 395/UBND-VP5 ngày 

12/6/2021 của UBND tỉnh  về việc tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021. Để 

đảm bảo thực hiện việc cắt giảm, tiết kiệm thêm chi thường xuyên còn lại và 

điều hành cân đối ngân sách địa phương năm 2021 theo đúng Nghị quyết số 

68/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ và Văn bản số 6299/BTC-NSNN 

ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn 

thể của tỉnh và UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện 

nghiêm túc một số nội dung sau: 

1. UBND các huyện, thành phố quyết định số kinh phí cắt giảm và tiết 

kiệm thêm cho các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc cấp huyện quản lý, chi tiết 

theo từng lĩnh vực chi (kể cả các cơ quan, đơn vị hành chính đã được giao cơ 

chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành 

chính; đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 

thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính; các cơ quan, đơn vị 

chi hoạt động thường xuyên từ nguồn thu phí được để lại, nguồn thu nghiệp vụ 

được để lại); gửi Sở Tài chính để theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và gửi 

Kho bạc Nhà nước để kiểm soát chi theo phương án cắt giảm và tiết kiệm thêm 

đã được duyệt.  

 2. Để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn đã được giao đầu 

năm trong điều kiện thực hiện cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường 

xuyên, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố 

thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện rà soát, sắp xếp, bố 

trí lại nhiệm vụ chi thường xuyên đã được giao dự toán đầu năm, tăng cường 

quản lý, chi tiêu đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ, hiệu quả, từ đó đảm bảo nguồn 

thực hiện các chế độ, chính sách đã ban hành và an sinh xã hội. Chủ động rà 

soát, sắp xếp để 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 trong nước và nước ngoài. 
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3. Cơ quan tài chính các cấp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan tham mưu cho UBND các cấp chỉ đạo, điều hành đảm bảo cân đối 

ngân sách địa phương; chủ động sắp xếp, cắt giảm, giãn các nhiệm vụ chi chưa 

thực sự cần thiết, trong đó: 

a) Chủ động đảm bảo nguồn ngân sách địa phương (bao gồm cả nguồn cải 

cách tiền lương còn dư theo quy định) và sử dụng nguồn ngân sách cấp trên bổ 

sung (nếu có) để thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành; không để 

phát sinh tình trạng chậm, muộn, nợ chế độ, chính sách trên địa bàn. 

b) Chủ động tham mưu xây dựng phương án điều hành sử dụng các nguồn 

lực theo quy định để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương trong trường hợp 

dự kiến số thu ngân sách địa phương giảm so với dự toán được cấp có thẩm 

quyền giao trong khi vẫn phải chi thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. 

Cụ thể: 

- Huy động tối đa 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương và tối đa 

phần còn lại của 70% số dư Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh đầu năm 2021 (sau khi 

đã sử dụng theo chế độ quy định để thực hiện công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19). 

- Huy động nguồn kết dư ngân sách địa phương, phần tăng thu ngân sách 

địa phương năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021 (sau khi đã dành nguồn 

70% để cải cách tiền lương) nếu có và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo 

quy định. 

c) Trong quá trình điều hành ngân sách, trường hợp dự kiến số thu không 

đạt dự toán, phải kịp thời báo cáo UBND cùng cấp để xem xét báo cáo HĐND 

cùng cấp xây dựng phương án điều hành cân đối ngân sách địa phương tại kỳ 

họp gần nhất theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 52 và khoản 1 Điều 59 Luật 

Ngân sách nhà nước. 

4. Sở Tài chính hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc 

tỉnh; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện và thường xuyên tổng 

hợp tình hình, kết quả, báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện 

và thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả, đề xuất giải pháp khắc phục các 

khó klhăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) kịp thời chỉ đạo/.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, VP5, các VP. 
NN_VP5_CVUB 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Song Tùng 
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