
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-TCKH  Cao Lộc, ngày      tháng  8  năm 2020 

V/v không trình bổ sung các nội 

dung chi chưa thực sự cần thiết, 

cấp bách 

 

       

   Kính gửi: 

        - Các cơ quan, đơn vị dự toán ngân sách huyện; 

        - Chi cục thuế huyện; 

        - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1005/UBND-KT ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc không trình bổ sung các nội dung chi chưa thực sự cần thiết, 

cấp bách. Để đảm bảo công tác điều hành ngân sách những tháng cuối năm 2020 

theo đúng quy định, đảm bảo cân đối ngân sách trong điều kiện khó khăn như 

hiện nay, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn 

thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các văn bản chỉ 

đạo về một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy 

giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng 

phó với đại dịch Covid-19, về đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực 

hiện nhiệm vụ tài chính -ngân sách những tháng cuối năm 2020 của UBND tỉnh 

tại các Công văn số 444/UBND-KTTH ngày 04/5/2020; số 842/UBND-KT ngày 

20/7/2020 và của UBND huyện tại các công văn số 1527/UBND-TCKH ngày 

03/7/2020; số 1827/UBND-TCKH ngày 02/8/2020. 

2. Từ nay đến hết năm 2020, các cơ quan, đơn vị không trình Ủy ban nhân 

dân huyện bổ sung các nội dung chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách (Các khoản 

chi sửa chữa trụ sở, các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, tham quan, học 

tập kinh nghiệm, các khoản chi mua sắm trang thiết bị chưa cần thiết, cấp 

bách...). Tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý 

nhà nước, chi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công. Tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước, trong thực thi 

công vụ; triệt để tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng.  

Thực hiện nghiêm chỉnh việc cắt giảm 70%  kinh phí tổ chức hội nghị, công 

tác trong và nước còn lại của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm thêm 10% chi thường 

xuyên những tháng cuối năm 2020 tại đơn vị để dự phòng cho các nhiệm vụ phát 

sinh, đảm bảo cân đối ngân sách theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 

của Chính phủ. 
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3. Tăng cường quản lý các khoản thu ngân sách trên địa bàn, quản lý chi 

ngân sách nhà nước trên địa bàn theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự 

toán được giao đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt là các nhiệm vụ 

chi cho an sinh xã hội, chi phòng, chống dịch; chủ động rà soát các khoản hụt 

thu điều tiết, xây dựng các phương án đảm bảo cân đối ngân sách.  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị 

trấn khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy;                       

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- KBNN huyện; 

- Lưu: VT,  
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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