
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ XÂY DỰNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số :          /QĐ-SXD  Phú Thọ, ngày         tháng    7    năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của đơn vị  

dự toán năm 2021. 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH PHÚ THỌ 
 

          Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

 Căn cứ Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND 

tỉnh Phú Thọ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ; 

 Căn cứ Quyết định số 1622/QĐ- UBND ngày 07/7/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Phú Thọ về việc cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và 

ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của các đơn vị dự toán 

cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh năm 2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của đơn vị dự toán năm 

2021, với tổng số tiền: 59 triệu đồng (Năm mươi chín triệu đồng chẵn). 

(Chi tiết theo phụ lục 03 đính kèm). 

Điều 2. Kho bạc nhà nước tỉnh thực hiện giữ lại tại ngân sách đối với số 

kinh phí nêu trên theo quy định. Căn cứ vào dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 

năm 2021 được giao, Thủ trưởng đơn vị thực hiện điều chỉnh phân bổ phần ngân 

sách còn lại để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã được giao. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng 

các phòng, đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết 

định thực hiện./. 

 

 
                                                                                     GIÁM ĐỐC  

Nơi nhận :                                                                                     
- Như Điều 3; 

- STC, KBNN; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT,VP (4b ) . 

                                                                                       

                                                                                                  Trần Quang Tuấn 

 



Phụ lục số 03 

DỰ TOÁN TIẾT KIỆM CHI NSNN NĂM 2021 

Đơn vị :   Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SXD ngày          / 7 /2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ) 

 

 Chương: 419 - 340 - 341     Mã sốQHNS: 1012564                           

 

Đơn vị: 1000đ     

                                                                                

SốTT Nội dung Tổng số 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí  

II Dự toán chi ngân sách NN 59.000 

* Tổng số chi:  

* Quản lý hành chính  59.000 

1 Kinh phí thực hiện tự chủ  

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 59.000 

- 
Kinh phí tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (Chương 

419- Loại 340- khoản 341- mã nguồn 12). 
59.000 
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