
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:            /QĐ-SXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Kạn, ngày        tháng 10 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi kinh phí do cắt giảm nhiệm vụ triển khai thực hiện  

không hết hoặc tạm dừng không triển khai thực hiện năm 2021 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẮC KẠN 

Căn cứ Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 2268/QĐ- UBND ngày 15/12/2020  của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc thu hồi kinh phí của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh do 

cắt giảm nhiệm vụ triển khai thực hiện không hết hoặc tạm dừng không triển 

khai thực hiện năm 2021; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Xây dựng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi kinh phí kinh phí  do cắt giảm nhiệm vụ triển khai thực 

hiện không hết hoặc tạm dừng không triển khai thực hiện năm 2021 với tổng số 

tiền 77 triệu đồng (Bảy mươi bảy triệu đồng) chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Căn cứ dự toán kinh phí thu hồi, Văn phòng Sở Xây dựng tổ chức 

thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực 

hiện. 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Sở; Kế toán Sở; Thủ trưởng các 

đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Như Điều 3 (t/h);  

- Trang TTĐT SXD (đ/c Thành);  

Gửi bản giấy:                                                 

- Sở Tài chính; 

- KBNN; 

- Lưu: VT, VP, KT.                                                                                       

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Minh Cương 
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SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẮC KẠN 

  

Phục lục số 01 

Chương: 419 

    
 

     DỰ TOÁN CẮT GIẢM VÀTIẾT KIỆM  CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 

 (Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-SXD ngày       tháng 10 năm  2021 của Sở Xây dựng 

 tỉnh Bắc Kạn) 
 

 

    

Đơn vị: 1.000 đồng 

STT Nội dung  Tổng số  

Chi tiết theo đơn vị sử dụng 

Văn 

phòng Sở 

Ban 

QLDA 

Đầu tư 

XD  

Đơn vị …. 

A B 1 2 3 4 

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

lệ phí 
                 -    

                 

-    
    

II Dự toán chi ngân sách nhà nước  
       

(77.000) (77.000)   
  

1 Chi quản lý hành chính 
       

(77.000) (77.000)   
  

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

  

 
  

1.2 
Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ 
(77.000) (77.000) 

  
  

2 Chi sự nghiệp kinh tế 
   

  

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
   

  

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên    
  

  Mă số đơn vị sử dụng NSNN 
  

 1035898      
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SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẮC KẠN Phụ lục số 02 

Chương: 419 

 
 

  DỰ TOÁN CẮT GIẢM VÀTIẾT KIỆM  CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 

Đơn vị: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn 

Mã số: 1035898 

Mã KBNN nơi giao dịch 

 (Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-SXD ngày       tháng 10 năm  2021 của Sở Xây dựng 

 tỉnh Bắc Kạn) 

  

Đơn vị: 1000 đồng 

STT Nội dung Tổng số 

I Dự toán chi ngân sách nhà nước (1) 
                             

(77,000) 

1 Chi quản lý hành chính 
                             

(77,000) 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (13-419-341) 
 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  (12- 419 - 341) (77.000)                              

2 Chi sự nghiệp kinh tế 
 

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên   

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên ( 12-419-332) 
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