
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND  TP.Hà Tĩnh, ngày      tháng 11 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bố trí bổ sung nguồn Dự phòng ngân sách thành phố năm 2021 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật số 

47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức 

Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; 

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH 13 ngày 25/6/2015; 

Thực hiện Văn bản số 6299/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc tiết kiệm 

chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 2643/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh 

về việc cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài 

nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2021 đối với các 

cơ quan, đơn vị và địa phương; 

Thực hiện Văn bản số 4099/UBND-TH2 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh 

thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính ngân sách; cắt giảm và 

tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021; Văn bản số 6076/UBND-TH2 của UBND 

tỉnh về việc sử dụng số kinh phí thực hiện cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên 

còn lại của năm 2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân thành phố khóa XX, kỳ họp thứ 21 về nhiệm vụ thu, chi ngân sách, đầu tư phát 

triển năm 2021; 

Thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND thành phố tại Văn bản số 

63/HĐND ngày 28/10/2021 về việc phương án đối với kinh phí thực hiện cắt giảm, 

tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch; 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Bố trí bổ sung nguồn Dự phòng ngân sách thành phố 2021 từ số kinh 

phí cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021, tổng số tiền: 4.230.300.000 đồng 

(Bằng chữ: Bốn tỷ hai trăm ba mươi triệu ba trăm nghìn đồng). 



 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. 

Chánh văn phòng HĐND- UBND thành phố; Trưởng phòng Tài chính- 

Kế hoạch; Thủ trưởng đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 2; 

- Thường trực HĐND TP; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- KBNN Hà Tĩnh; 

- Lưu VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Nguyễn Trọng Hiếu 
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