ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CAO LỘC
Số: 536

/UBND-TCKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cao Lộc, ngày 09 tháng 3 năm 2021

Về việc thực hiện các chỉ số CCHC
trong lĩnh vực tài chính công.

Kính gửi: - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND huyện
về cải cách hành chính huyện Cao Lộc năm 2021.
Để đảm bảo các chỉ số CCHC trong lĩnh vực Tài chính công đạt kết quả trong
năm 2021. UBND huyện yêu cầu các đơn vị dự toán cấp huyện và UBND các xã, thị
trấn xây dựng và thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Xây dựng quy chế dân chủ trong cơ quan.
2. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý và sử dụng tài sản
công, thực hiện công khai minh bạch tài sản công.
3. Xây dựng Chương trình THTK, CLP nhằm nâng cáo trách nhiệm người
đứng đầu và toàn thể CB, CC, VC trong cơ quan trong việc quản lý ngân sách; xây
dựng dự toán các khoản chi khác như Văn phòng phẩm, tiếp khách, hội nghị ... làm
cơ sở cho cuối năm đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để thực
hiện tự chủ của đơn vị mình. Thực hiện tiết kiệm từ 5% trở lên từ nguồn kinh phí
chi thường xuyên được phân bổ từ đầu năm (không bao gồm các khoản chi lương,
phụ cấp lương..) để thực hiện tự chủ và chi trả thu nhập tăng thêm cho CB, CC,
VC trong cơ quan.
4. Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định
số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày
14/02/2015; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ. Đảm
bảo sử dụng lao động và nguồn lực tài chính để hoàn thành nhiệm vụ được giao,
tăng nguồn thu nhằm từng bước giải quyết thu nhập cho người lao động. Thực hiện
đúng và báo cáo việc phân phối kết quả tài chính hoặc sử dụng kinh phí tiết kiệm
chi thường xuyên trong năm.
5. Thực hiện Lập dự toán, báo cáo tình hình thực hiện dự toán, quyết toán
ngân sách và thực hiện công khai theo quy định của Luật ngân sách và các văn bản
hướng dẫn; thực hiện điều thu, chi ngân sách theo quy định tại Quyết định số
90/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND huyện Cao Lộc về nhiệm vụ, giải pháp
chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán
ngân sách Nhà nước năm 2021; Hướng dẫn số 63/TCKH ngày 22/01/2021 của
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cao Lộc về việc hướng dẫn thực hiện dự toán
ngân sách nhà nước năm 2021.
6. Chủ động rà soát, thực hiện nghiêm túc, dứt điểm các kiến nghị sau thanh
tra, kiểm tra, kiểm toán của nhà nước về tài chính, ngân sách sau khi có Kết luận

trong năm.
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch
Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện. Trong quá trình
triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan chuyên môn, UBND các xã,
thị trấn liên hệ với phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, số điện thoại
(0205)3.861.477 để cùng trao đổi, thống nhất thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- C, PVP;
- Phòng TCKH;
- Lưu: VT.
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