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HUYỆN IA H’DRAI  

       Số:       UBND-TH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Ia H’Drai, ngày       tháng 6 năm 2020 

Về việc tổng hợp cắt giảm, 

giãn chi, thu hồi kinh phí 

chưa triển khai thực hiện 

và chưa thực sự cấp thiết 

đã giao dự toán năm 2020 

 

      

Kính gửi:  

- Các Phòng, ban, đoàn thể thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã; 

- Các đơn vị sự nghiệp. 

 

Thực hiện Công văn 2159/STC-QLNS ngày 17/6/2020 của Sở Tài chính về 

việc tổng hợp cắt giảm, giãn chi, thu hồi kinh phí chưa triển khai thực hiện và chưa 

thực sự cấp thiết đã giao dự toán năm 2020.  

Nhằm đảm bảo điều hành chi ngân sách huyện năm 2020 trong phạm vi cân 

đối, tiến độ nguồn thu thực tế; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị thực 

hiện rà soát, đăng ký theo các nội dung, nhiệm vụ1 sau: 

- Dự toán kinh phí chi các nhiệm vụ thường xuyên đã giao dự toán đầu năm 

nhưng đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 chưa phân bổ, thực hiện thu hồi bổ sung dự 

phòng ngân sách huyện. 

- Các nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa được bố trí dự toán đầu năm 2020 nhưng 

đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 chưa triển khai thực hiện (chưa phê duyệt dự toán, 

chưa phê duyệt kế hoạch tổ chức lực chọn nhà thầu, chưa thực hiện các thủ tục 

liên quan khác), đề nghị giãn tiến độ thực hiện vào quý 4 năm 20202. Trường hợp 

nội dung mua sắm, sửa chữa đến 30 tháng 6 năm 2020 đã và đang thực hiện, đề 

nghị đơn vị liệt kê và cung cấp các tài liệu, hồ sơ kèm theo báo cáo của đơn vị gửi 

Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp. 

- Các khoản chi đã bố trí dự toán nhưng chưa thực sự cấp bách (đến 30 tháng 

6 năm 2020 chưa thực hiện) đề nghị tạm dừng, giãn tiến độ thực hiện vào cuối năm 

2020 (gồm: Kinh phí đối ngoại, hội nghị, hội thảo, xúc tiến đầu tư, thương mại; 

các nhiệm vụ thường xuyên chưa cấp bách khác...)3. 

  Báo cáo của các đơn vị gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Tài 

chính – Kế hoạch) trước ngày 05 tháng 7 năm 2020 theo phụ lục 01 kèm theo. 

Trường hợp sau ngày 05 tháng 7 năm 2020, đơn vị chưa gửi báo cáo; giao Phòng 

                                                           
1 Không bao gồm kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia, Trung ương bổ sung 

mục tiêu vốn sự nghiệp. 
2 Trường hợp đến quí 4 năm 2020 tiến độ thu ngân sách không đảm bảo sẽ tạm dừng, cắt giảm các nội dung chi này. 
3 Tùy theo tiến độ thu ngân sách tỉnh năm 2020; trường hợp đến quí 4 năm 2020 tiến độ thu ngân sách không đảm 

bảo sẽ tạm dừng, cắt giảm các nội dung chi này. 



Tài chính – Kế hoạch căn cứ dự toán giao từ đầu năm thực hiện tổng hợp các nội 

dung, nhiệm vụ chi giãn, tạm dừng, cắt giảm báo cáo Ủy ban nhân dân huyện. 

Báo đến các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu:VT-LT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Anh Tuấn 
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