
  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  9  năm 2020 

V/v thực hiện quản lý, sử dụng 

nguồn tài chính đối với đơn vị 

SNCL trên địa bàn huyện. 

 

       

Kính gửi: Các đơn vị Sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 979/UBND-KT ngày 12/8/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện quản lý, sử dụng nguồn tài chính đối với đơn 

vị SNCL trên địa bàn tỉnh.  Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc UBND huyện thực hiện một số nội dung sau: 

1. Chủ động sử dụng các nguồn tài chính tại đơn vị gồm: Nguồn thu sự 

nghiệp được để lại theo quy định của pháp luật như học phí, viện phí và thu dịch 

vụ khác; các quỹ được trích lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 

của Chính phủ và nguồn kinh phí cải cách tiền lương chưa sử dụng năm 2019 

chuyển năm 2020 để thực hiện chi trả tiền công cho Hợp đồng lao động ngoài chỉ 

tiêu của cơ quan có thẩm quyền và các nhiệm vụ chi theo quy định của pháp luật, 

đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

2. Rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi, tiết kiệm triệt để các khoản chi thường 

xuyên, không thực hiện chi cho những nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết theo chỉ 

đạo tại Công văn số 1827/UBND-TCKH ngày 02/8/2020 về việc đẩy mạnh thực 

hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng 

cuối năm 2020, để ưu tiên nguồn thực hiện chi trả tiền lương theo ngạch, bậc, chức 

vụ, phụ cấp lương theo chế độ quy định (không kể tiền lương làm việc vào ban 

đêm, làm thêm giờ và các khoản phụ cấp được quy định bằng mức tuyệt đối) và 

các khoản đóng góp theo chế độ (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp, kinh phí công đoàn) năm 2020 của số lượng người làm việc (số lượng biên 

chế có mặt) được cấp có thẩm quyền giao đảm bảo đầy đủ, kịp thời. 

 3. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường 

xuyên sau khi sử dụng các nguồn tài chính tại đơn vị mà không đảm bảo chi trả 

tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ; phụ cấp lương theo chế độ quy định (không kể 

tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ và các khoản phụ cấp được quy 

định bằng mức tuyệt đối) và các khoản đóng góp theo chế độ năm 2020 của số 

lượng người làm việc có mặt trong phạm vi số lượng người làm việc được cấp có 

thẩm quyền giao, đề nghị đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Tài 

chính – Kế hoạch) xem xét, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 
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Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

UBND huyện khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên;                       
- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT,  
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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