UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 643/SGDĐT-KHTC
V/v triển khai cắt giảm và tiết
kiệm thêm dự toán chi thường
xuyên còn lại năm 2021 theo
Nghị quyết số 58/NQ-CP của
Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phú Yên, ngày 29 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc, Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thực hiện Công văn số 2733/UBND-KT ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh Phú
Yên về việc triển khai cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên còn lại
năm 2021 theo Nghị quyết 58/NQ-CP của Chính phủ;
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các đơn vị xác định số kinh phí cắt
giảm và tiết kiệm năm 2021 phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị (Cách thức cắt
giảm kinh phí và tiết kiệm được thực hiện theo Công văn số 2733/UBND-KT ngày
25/6/2021 của UBND tỉnh Phú Yên đính kèm).
Báo cáo gửi về Sở GDĐT (qua phòng Kế hoạch-Tài chính) 02 bộ gồm:
- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán năm 2021
Trong đó:
+ Chi lương và các khoản theo lương đã thực hiện đến ngày 15/6/2021;
+ Dự kiến chi lương và các khoản theo lương còn lại phải chi đến tháng
12/2021;
+ Các khoản chi thường xuyên thực tế đã chi hoặc đã thực hiện ký kết hợp
đồng thực hiện đến ngày 15/6/2021(bảng photocopy minh chứng kèm theo);
+ Số kinh phí tiết kiệm them 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2021.
- Bảng đối chiếu kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại kho bạc
nhà nước từ đầu năm 2021 đến ngày 15/6/2021.
- Bảng thuyết minh dự toán 2021 (theo báo cáo).
- Phụ lục kinh phí cắt giảm, tiết kiệm của các cơ quan, đơn vị chi thường
xuyên từ nguồn NSNN (theo phụ lục 01 đính kèm).
Thời gian nộp báo cáo: trước ngày 07/7/2021, đồng thời gửi qua địa chỉ mail
duongvanthuan@phuyen.edu.vn
Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Sở;
- Lưu: VT, KH-TC
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