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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước  

đã giao năm 2021 của Sở Tài chính 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

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

Căn cứ Quyết định số 5050/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh về 

việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 3764/QĐ-UBND ngày 11/9/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên và điều chỉnh dự toán ngân sách 

tỉnh năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ (đợt 

1); 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 674/TTr-STC ngày 

18/11/2021.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước đã giao năm 2021 

của Sở Tài chính, cụ thể như sau: 

1. Điều chỉnh giảm dự toán kinh phí chi hành chính, với số tiền 

1.491.210.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm chín mươi mốt triệu, hai trăm mười nghìn 

đồng); đồng thời, tăng tương ứng nguồn chi hành chính chờ phân bổ trong dự toán 

ngân sách tỉnh năm 2021, với số tiền 1.491.210.000 đồng, cụ thể: 
 

STT Nội dung 
Dự toán điều  

chỉnh giảm (-) 

1 
Kinh phí trích từ khoản thu của hoạt động thanh tra theo 

Thông tư số 327/2016/TT-BTC 
-186.540.000 

2 
Biên soạn tập sách Lịch sử ngành Tài chính tỉnh Bình 

Định 
-245.600.000 

3 
Nâng cấp, bổ sung tính năng của phần mềm quản lý tiền 

lương 
-162.000.000 

4 
Nâng cấp Website của Sở; mua bản quyền phần mềm 

diệt vi rút 
-34.200.000 

5 
Mua sắm tài sản, thiết bị công nghệ thông tin và thiết bị 

văn phòng 
-862.870.000 



 

 

 

2. Điều chỉnh giảm dự toán kinh phí chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy 

nghề (nội dung: Kinh phí tập huấn), với số tiền 111.500.000 đồng (Một trăm mười 

một triệu, năm trăm nghìn đồng); đồng thời, tăng tương ứng nguồn chi sự nghiệp 

giáo dục, đào tạo và dạy nghề chờ phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2021, 

với số tiền 111.500.000 đồng.  
 

Điều 2. Giao Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện 

điều chỉnh dự toán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung 

Quyết định số 5050/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc 

Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K16. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   

KT. CHỦ TỊCH 

  PHÓ CHỦ TỊCH 

 
   Nguyễn Tự Công Hoàng 
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