
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-UBND Đình Lập, ngày      tháng 3 năm 2021 

 
BÁO CÁO 

Kết quả sử dụng nguồn kinh phí giảm chi năm 2020 

 trên địa bàn huyện Đình Lập 

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 
 

Thực hiện Công văn số 521/STC-QLNS ngày 10/3/2021 của Sở Tài chính 

về việc báo cáo kết quả sử dụng nguồn kinh phí giảm chi năm 2020; Ủy ban 

nhân dân huyện Đình Lập báo cáo kết quả sử dụng nguồn kinh phí giảm chi năm 

2020 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

1. Tổng kinh phí giảm chi: 2.067 triệu đồng, trong đó: 

- Phụ cấp người hoạt động không chuyên trách cấp xã: 298 triệu đồng 

- Kinh phí nhiệm vụ của thôn, tổ dân phố: 57 triệu đồng 

- Kinh phí theo QĐ số 04/2020/QĐ-UBND ngày 07/3/2020: 1.242 triệu 

đồng. 

- Kinh phí theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND: 470 triệu đồng. 

2. Kinh phí đã chi: 751 triệu đồng, trong đó: 

-  Thực hiện cải cách tiền lương: 0 triệu đồng. 

- Hỗ trợ cho các đối tượng dôi dư theo NQ số 01/2020/NQ-HĐND: 568 

triệu đồng. 

- Đã nộp tả ngân sách cấp tỉnh: 183 triệu đồng. 

3. Kinh phí còn lại: Để tại nguồn cải cách tiền lương đã chuyển nguồn 

sang năm 2021: 1.316 triệu đồng. 

 (Có biểu số liệu chi tiết đính kèm) 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trận trọng báo cáo Sở Tài chính tỉnh 

Lạng Sơn để xem xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận:                                                         

 - Như trên; 

 - CT, các PCT UBND huyện; 

 - Phòng Tài chính - KH; 

 - Lưu: VT. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Văn Thắng 
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