
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  4573  /VP-THNC Lạng Sơn, ngày 26  tháng 10 năm 2021 

V/v đề nghị của Ban Đại diện 

Hội Người cao tuổi tỉnh 
 

      Kính gửi: Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Lạng Sơn. 

Sau khi xem xét đề nghị của Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Lạng 

Sơn tại Tờ trình số 13/TTr-HNCT ngày 08/10/2021 về việc chuyển nguồn kinh 

phí giải bóng chuyền hơi toàn quốc năm 2021 và Báo cáo số 293/BC-SNV ngày 

20/10/2021 của Sở Nội vụ, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường 

trực Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Không đồng ý với đề nghị của Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh 

Lạng Sơn về việc điều chỉnh nội dung chi đối với số kinh phí được UBND tỉnh 

giao tại Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 để thực hiện nhiệm vụ: 

“Tham gia thi đấu Giải Bóng chuyền hơi Trung cao tuổi khu vực” với số tiền là 

84.000.000 đồng, sang thực hiện 02 nội dung: (1) Tổ chức tập huấn kỹ năng, 

phương pháp tổ chức hoạt động cho cán bộ Hội Người cao tuổi các cấp; (2) Tổ 

chức tổng kết công tác Hội năm 2021 tại Tờ trình trên. 

Lý do: Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 109/2020/TT-BTC ngày 

25/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ quy định điều chỉnh dự toán giữa 

các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc đơn vị dự toán cấp I không làm thay đổi 

tổng mức dự toán giao, không quy định điều chỉnh các nội dung chi đã giao 

cho đơn vị. Do đó, UBND tỉnh không có cơ sở để điều chỉnh nội dung chi theo 

đề nghị của Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh. Đồng thời 02 nội dung do 

Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh đề xuất chưa được UBND giao nhiệm vụ 

năm 2021. 

2. Yêu cầu Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh khẩn trương báo cáo Sở 

Tài chính để thực hiện việc rà soát, điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2021 đối với số kinh phí còn dư 84.000.000 đồng do không thực hiện 

nhiệm vụ “Tham gia thi đấu Giải Bóng chuyền hơi Trung cao tuổi khu vực”. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để Ban Đại diện Hội Người 

cao tuổi tỉnh Lạng Sơn biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: Nội vụ, LĐ-TB&XH, TC; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các Phòng: KT, KGVX, THNC; 

- Lưu: VT, THNC(HXĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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