
 

   UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:         /STC-NS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                Trà Vinh, ngày        tháng 6 năm 2021 

V/v cắt, giảm kinh phí hội nghị, 

công tác phí trong, ngoài nước và 

tiết kiệm 10% chi thường xuyên   
  

Kính gửi: 

 - Các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 8/6/2021 của Chính phủ về Phiên 

họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021; 

Căn cứ Công văn số 6299/BTC-NSNN ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính về 

việc tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết 58/NQ-CP (đính kèm); 

Căn cứ Công văn số 2290/UBND-KT ngày 16/6/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thực hiện Công văn số 6299/BTC-NSNN ngày 11/6/2021 

của Bộ Tài chính. 

Để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương năm 2021, đồng thời tập trung 

nguồn lực thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ an ninh, quốc 

phòng cần thiết. Sở Tài chính đề nghị các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện cắt, giảm kinh phí hội nghị, công 

tác phí trong và ngoài nước (nguồn kinh phí không tự chủ) và tiết kiệm 10% chi 

thường xuyên theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 8/6/2021 của Chính phủ và 

Công văn số 6299/BTC-NSNN ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau: 

I. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan đảng, tổ chức hội, 

đoàn thể: 

1. Cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn 

lại tính đến ngày 15/6/2021 (trừ các hoạt động quan trọng, cấp bách và phục 

vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19) 

Số dự toán cắt giảm = (A-A1) x  50% 

Trong đó:  

A: Là dự toán được giao năm 2021 để chi tổ chức hội nghị, đi công tác 

trong và ngoài nước theo phân bổ  hoặc số thực hiện năm 2020 (đối với trường 

hợp cấp có thẩm quyền khi giao dự toán năm 2021 không chi tiết các nội dung 

chi tổ chức hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước) 

A1: Là số kinh phí tổ chức hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước đã 

triển khai thực hiện/hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện đến ngày 15/6/2021. 

Riêng cơ quan y tế được tính trừ thêm dự toán kinh phí công tác phòng chống 

dịch phải thực hiện tiếp trong năm. 
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2. Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại (kể cả chi các hoạt 

động kinh tế và sự nghiệp bảo vệ môi trường) của năm 2021. 

Số kinh phí tiết kiệm thêm = (A – B – C) x 10% 

Trong đó: 

A: Là dự toán chi thường xuyên năm 2021 (không kể tiền lương, phụ cấp 

và các khoản có tính chất lương) 

B: Các khoản chi thường xuyên không thực hiện cắt, giảm gồm: 

- Số tiết kiệm 10% dành cải cách tiền lương đã trích giữ lại ngân sách đầu năm. 

- Vốn ngoài nước, vốn đối ứng các dự án ODA. 

- Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách đã được cấp có thẩm quyền 

quyết định. 

- Kinh phí để triển khai các nhiệm vụ cho phòng, chống dịch bệnh Covid 19. 

- Kinh phí thực hiện Đề án đào tạo cán bộ ở nước ngoài (nếu có). 

- Kinh phí thực hiện các chương trình, đề tài, đề án khoa học cấp nhà 

nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Quỹ nhuận bút của cơ quan báo chí, truyền hình; kinh phí đặt hàng sản 

phẩm, dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích; đặt hàng các kênh truyền 

hình phục vụ nhiệm vụ chính trị. 

- Kinh phí mua sắm trang phục ngành, kinh phí thuê trụ sở. 

- Kinh phí hoạt động điều tra, thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt 

động tư pháp của cơ quan kiểm sát nhân dân; kinh phí giám định phục vụ hoạt 

động của cơ quan tư pháp, thanh tra; kinh phí hoạt động của Hội thẩm; kinh phí 

tạm ứng cưỡng chế thi hành án, tiêu hủy tang vật, kinh phí thừa phát lại. 

- Kinh phí tổ chức hội nghị, công tác trong và ngoài nước (do đã tính tiết 

kiệm tại điểm 1 mục I nêu trên). 

  C: Các khoản chi thường xuyên thực tế đã chi hoặc đã thực hiện ký kết 

hợp đồng thực hiện đến 15/6/2021; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ mua sắm 

theo phương thức tập trung; các nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa, đấu thầu cung cấp 

sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích đã thực hiện một trong các 

khâu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

 (Đính kèm Biểu số 01: dành cho cơ quan cấp tỉnh, Biểu số 02: dành cho 

UBND cấp huyện) 

II. Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu phí, nguồn thu sự nghiệp 

được để lại 

Căn cứ Quyết định cắt giảm dự toán chi thường xuyên từ nguồn thu phí, 

thu sự nghiệp được để lại của cơ quan chủ quản, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực 

hiện nộp kinh phí cắt giảm vào ngân sách nhà nước chia làm 2 đợt trước ngày 

30/9/2021 và trước ngày 31/12/2021, số kinh phí cắt giảm nộp vào thu ngân sách 
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nhà nước tiểu mục 4949; Đồng thời báo cáo theo Biểu số 03 và gửi kèm chứng từ 

nộp tiền vào ngân sách nhà nước về Sở Tài chính để tổng hợp.  

III. Tổ chức thực hiện: 

Để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đã được giao đầu năm trong điều 

kiện thực hiện cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán theo Nghị quyết số 58/NQ-CP 

ngày 08/6/2021 của Chính phủ, Sở Tài chính đề nghị: 

1. Thủ trưởng Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn 

vị trực thuộc, đơn vị mình quản lý thực hiện rà soát, sắp xếp, bố trí lại nhiệm vụ 

chi thường xuyên đã được giao đầu năm, tăng cường quản lý, chi tiêu đảm bảo 

tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả. Chủ động sắp xếp lùi thời gian thực hiện các 

nhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết, cấp bách, các khoản chi mua sắm trang thiết 

bị, hạn chế chi tổ chức hội thảo, hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính - 

Kế hoạch tham mưu, 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 thiêt, trong đó: 

- 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 tỉnh bổ sung 

để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, không để phát sinh tình trạng chậm, 

muộn, nợ chế độ, chính sách trên dịa bàn. 

- Trường hợp dự kiến 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; địa phương phải chủ động xây dựng phương án điều hành sử dụng các 

nguồn lực của mình để đảm bảo cân đối ngân sách. Cụ thể: 

  + Sử dụng nguồn dự phòng ngân sách địa phương (sau khi đã sử dụng 

theo chế độ quy định để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19). 

  + Sử dụng nguồn tồn quỹ ngân sách địa phương, phần tăng thu ngân sách 

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

thực hiện cải cách tiền lương (nếu có) và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác 

của địa phương theo quy định 

3. Kho bạc nhà nước: căn cứ văn bản chấp thuận việc cắt giảm và tiết kiệm 

thêm dự toán chi thường xuyên của cấp có thẩm quyền, thực hiện giữ lại tại ngân 

sách cấp mình đối với kinh phí cắt giảm, tiết kiệm thêm của các cơ quan, đơn vị 

chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước (mã nguồn 28); Trường hợp  có 

văn bản thu hồi của cấp có thẩm quyền thì cơ quan tài chính thực hiện rút dự toán 

về ngân sách cấp mình để theo dõi quản lý nguồn kinh phí này. Hết thời gian 

chỉnh lý quyết toán KBNN nơi giao dịch hạch toán hủy dự toán đã hạch toán cắt 

giảm và tiết kiệm thêm tại đơn vị sử dụng ngân sách. 

Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện 

Công văn này, tổng hợp số liệu theo biểu đinh kèm gửi về Sở Tài chính trước 

ngày 23/6/2021 để tổng hợp trình UBND tỉnh. 
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Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc phản ánh 

về Sở Tài chính để kịp thời xử lý./. 

 
Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- KBNN tỉnh, huyện, thị xã; 

- Phòng TC-KH huyện, thị xã, TP; 

- BGĐ Sở; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, NS, HCSN 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Tiêu Thanh Tân 
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