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KẾ HOẠCH 
Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021  

theo Nghị quyết 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính Phủ 
 

 

Thực hiện Công văn số 1705/UBND-TH ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh Sơn 

La về việc tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP của 
Chính phủ; Công văn số 2089/STC-QLNS ngày 14/6/2021 của Sở Tài Chính về 
việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của 

Chính phủ;  

 Căn cứ Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh 
Ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2021; 

Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao 
dự toán thu, chi ngân sách năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-BDT ngày 19/01/2021 của Ban Dân tộc về 

ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BDT ngày 05/01/2021 của Ban Dân tộc       
về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La; 

Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 
tháng cuối năm 2021;  

Ban Dân tộc tỉnh Sơn La xây dựng kế hoạch thực hiện tiết kiệm chi 

thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính 
phủ, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung theo Nghị quyết số 58/NQ-
CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân 
sách nhà nước, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên dành nguồn lực phục 

vụ phòng, chống dịch và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột xuất khác.  

Thực hiện cắt giảm và tiết kiệm chi thường xuyên theo hướng dẫn của Bộ 
Tài chính, UBND tỉnh và Sở Tài chính, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chuyên 

môn được giao và góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid. 

II. NỘI DUNG 

1. Quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Ban  

nội dung Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ về Phiên họp 
Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021; Công văn 6299/BTC-NSNN ngày 
11/6/2021 của Bộ tài Chính; Công văn số 2098/STC-QLNS ngày 14/6/2021 của 



 

Sở Tài chính về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 
08/6/2021 của Chính phủ. 

2. Căn cứ tình hình thực tế nhiệm vụ năm 2021, phương án tiết kiệm chi 

thường xuyên năm 2021, phương án tiết kiệm chi thường xuyên 8 tháng còn lại 
năm 2021 của Ban và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, UBND tỉnh, Sở 
Tài chính thực hiện tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên còn lại của năm 

2021 số tiền 32.000.000 đồng (Ba mươi hai triệu đồng chẵn).Cụ thể: 

 2.1. Tiết kiệm từ nguồn kinh phí tự chủ:  

+ Mục 6700 - Công tác phí: 5.000.000 đồng; 

+ Mục 7000 - Chi nghiệp vụ chuyên môn: 2.000.000 đồng; 

+ Mục 7750 - Chi khác: 3.000.000 đồng. 

2.2. Từ nguồn kinh phí không thực hiện tự chủ  

+ Mục 6700 - Công tác phí quản lý Chương trình 135: 6.000.000 đồng; 

+ Kinh phí tổ chức Hội nghị tuyên truyền nâng cao đạo đức lối sống theo 
Chỉ thị số 11/CT-TTg: 16.000.000 đồng. 

3. Tiếp tục triển khai các Chương trình, chính sách, đề án công tác dân tộc 
theo Kế hoạch công tác năm 2021 tại Quyết định số 01/QĐ-BDT ngày 
05/01/2021 của Ban Dân tộc đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Giao Văn phòng tham mưu triển khai thực hiện các nội dung tiết kiệm 
chi theo Kế hoạch, báo cáo Sở Tài chính kết quả thực hiện tiết kiệm chi thường 

xuyên năm 2021 theo quy định. 

2. Giao các phòng chuyên môn, cán bộ, công chức của Ban phối hợp với 
Văn Phòng triển khai thực hiện đúng Kế hoạch, tiếp tục triển khai thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn được giao đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo 
Nghị quyết 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ, đề nghị toàn thể cán bộ, 

công chức của Ban nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Tài chính; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Các phòng CM của Ban; 
- Trang TTĐT Ban Dân tộc; 
- Lưu: VT, KT. 

TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 
 

Đinh Trung Dũng 
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