
UBND TỈNH PHÚ YÊN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                               _________________________________________                                                              ___________________________________________________________________ 

Số :          /SVHTTDL-KHTC 

V/v điều chỉnh nhiệm vụ chi  
dự toán năm 2021. 

 

                Phú Yên , ngày      tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Tài chính Phú Yên. 
 

 

Ngày 26/10/2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 

2297/SVHTTDL-KHTC điều chỉnh số tiền cắt giảm, giãn, hoãn nhiệm vụ chi từ dự 
toán chi thường xuyên năm 2021 theo Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 

22/10/2021 của UBND tỉnh. 

Để kịp thời thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch đã thực hiện cắt giảm, giãn, hoãn nhiệm vụ chi từ dự toán chi thường xuyên năm 
2021 của các đơn vị trực thuộc theo đúng số liệu tại Quyết định số 1481/QĐ-UBND 

ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục rà soát các nhiệm vụ chi dự toán bố 

trí năm 2021 chưa sử dụng hết trong năm 2021 do diễn biến của dịch bệnh Covid – 
19 không tổ chức thực hiện được và đề nghị Sở Tài chỉnh xem xét điều chỉnh nhiệm 
vụ chi nội dung dự toán năm 2021 để thực hiện các nội dung đã đề nghị tại Công văn 

số 2297/SVHTTDL-KHTC ngày 26/10/2021, như sau: 

1. Văn Phòng Sở VHTTDL: 

- Điều chỉnh giảm nhiệm vụ chi dự toán năm 2021 để thực hiện Đề án Bảo vệ 
và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 – 2023 số tiền - 307.000.000 đồng (Dự toán 
bố trí 500 triệu đồng, giữ lại tiết kiệm chưa phân bổ 50 triệu đồng; dự toán phân bổ 

450 đồng; Dự toán cắt giảm theo Nghị quyết 58-NQ/CP là 45 triệu đồng; dự toán còn 
lại 405 triệu đồng không thực hiện được do dịch bệnh Covid 19) 

- Điều chỉnh tăng dự toán nhiệm vụ chi lập quy hoạch Tháp Nhạn theo Quyết 
định phê duyệt số 347/TB-UBND ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh, số tiền 

307.000.000 đồng (nhiệm vụ phát sinh chưa bố trí dự toán năm 2021. Đối với nhiệm 
vụ này đã được Sở Tài chính thống nhất điều chỉnh giảm nhiệm vụ chi Kỷ niệm 410 

năm Phú Yên số tiền 307 triệu đồng để thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch Tháp Nhạn 
tại Công văn số 2347/STC-HCSN ngày 01/9/2021, tuy nhiên kinh phí 410 năm chưa 
sử dụng hết đã được cắt giảm theo Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 

22/10/2021). 

2. Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh: 

- Điều chỉnh giảm nhiệm vụ chi dự toán năm 2021 để thực hiện biểu diễn 
tuyên truyền lưu động 100 buổi, số tiền - 26.000.000 đồng (Dự toán bố trí 550 triệu 

đồng, giữ lại tiết kiệm chưa phân bổ 55 triệu đồng; dự toán phân bổ 495 đồng; Dự 
toán cắt giảm theo Nghị quyết 58-NQ/CP là 41 triệu đồng; cắt giảm theo Quyết định 



1481/QĐ-UBND 43 triệu đồng; dự toán ước thực hiện trong năm 2021 là 207 triệu 

đồng; dự toán còn lại không thực hiện được do dịch bệnh Covid 19 là 204 triệu đồng) 

- Điều chỉnh tăng dự toán nhiệm vụ chi Phục vụ Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh và Ngày thành lập chi bộ Đảng, số tiền 26.000.000 đồng (nhiệm vụ chi này bố 
trí dự toán năm 2021, nhưng qua báo cáo để thực hiện cắt giảm nhầm số liệu, nên 

không đủ dự toán để thanh quyết toán kinh phí đã thực hiện). 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Tài chính xem xét giải quyết./. 

Nơi nhận:                                                                                         KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên (đề nghị);                                                                         PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP Sở, TTVHĐA; 
- Lưu: VT, KHTC (Ngọc). 
 

 
 

 

                                                                                      Nguyễn Ngọc Thái  
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