
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ LAI CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-VP 

V/v triển khai Thông tư số 

117/2021/TT-BTC ngày 22/12/2021 

của Bộ Tài chính 

        

 Thành phố Lai Châu, ngày      tháng 01 năm 2022 

 

                 Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố;  

- UBND các xã, phường. 
 

Căn cứ Công văn số 84/UBND-TH ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc triển khai Thông tư số 117/2021/TT-BTC ngày 22/12/2021 của Bộ 

Tài chính; Thông tư số 117/2021/TT-BTC ngày 22/12/2021 của Bộ Tài chính về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 

của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế. 

(Sao gửi kèm theo)  

1. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, 

phường cập nhật, nghiên cứu và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định tại 

Thông tư số 117/2021/TT-BTC ngày 22/12/2021 của Bộ Tài chính về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, 

sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế (Thông 

tư được đăng tải trên Trang thông tin điện tử thành phố: 

Thanhpho.laichau.gov.vn). 

2. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch đôn đốc, triển khai khi Thông tư có 

hiệu lực và tham mưu cho UBND thành phố báo cáo tổng hợp nhu cầu kinh phí 

thực hiện các chính sách theo Thông tư gửi Sở Tài chính theo quy định. 

Căn cứ nội dung Công văn, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan, Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Trang TTĐT thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Bùi Hữu Cam 
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