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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:2421/SGDĐT-KHTC

Gia Lai, ngày 10 tháng 12 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v báo cáo những khó khăn vướng
mắc trong việc triển khai trừ tiết kiệm
lần 2 theo công văn số 1682/STCHCSN
KHẨN

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở.

Căn cứ Công văn số 1820/STC-QLNS ngày 22/7/2020 của Sở Tài chính về việc xác
định kinh phí cắt giảm và tiết kiệm chi thường xuyên còn lại của năm 2020 theo hướng
dẫn của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông báo số 1682/STC-HCSN ngày 07/7/2020 của Sở Tài chính về việc
Thông báo tiết kiệm 10% chi thường xuyên 8 tháng năm 2020.
Để có cơ sở giải trình và báo cáo Sở Tài chính những khó khăn vướng mắc trong
việc triển khai trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên 8 tháng năm 2020. Sở Giáo dục và
Đào tạo đề nghị các đơn vị trực thuộc báo cáo các nội dung như sau:
1. Tổng dự toán giao đầu năm:
2. Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp:
3. Kinh phí chi chế độ chính sách:
4. Số kinh phí đã chi 4 tháng (Trừ tính chất lương):
5. Số kinh còn lại:
Nêu những kiến nghị đề xuất:
- Những khó khăn vướng mắc trong quá trình trừ tiết kiệm vì văn bản ban hành
muộn (Văn bảng hướng dẫn Sở Tài chính ngày 22/7/2020) nên việc trừ tiết kiệm 8 tháng
gây khó khăn trong việc các khoản kinh phí đã chi (Nêu chi tiết).
- Những đề xuất kiến nghị khi gặp khó khăn kinh phí giảm trừ năm 2020.
Đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc khẩn trương báo cáo (Có dấu đỏ) gửi về
Sở Giáo dục và Đào tạo (Qua Phòng KHTC) và qua địa chỉ Email:
Truongquysuu@gmail trước 12/12/2020 để tổng hợp báo cáo Sở Tài chính. Nếu quá
thời gian trên xem như các đơn vị thống nhất số liệu và không có khó khăn gì về kinh
phí trong năm 2020./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.
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