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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2023 /UBND-TCKH
V/v không trình bổ sung các
nội dung chi chưa thực sự cần
thiết, cấp bách

TP. Lạng Sơn, ngày 19 tháng 8 năm 2020

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các phòng, ban, đơn vị thành phố;
- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể thành phố;
- UBND các phường, xã.
Trong những tháng đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn
đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và của thành phố nói
riêng và còn tiếp tục diễn biến phức tạp. Kết quả thu ngân sách 7 tháng đầu năm
của thành phố 2020 chưa đảm bảo tiến độ theo dự toán giao, dự kiến cả năm thu
ngân sách thành phố sẽ gặp khó khăn và hụt thu, trong khi nhu cầu nguồn kinh
phí để thực hiện các nhiệm vụ chi đã được giao dự toán từ đầu năm, các chính
sách an sinh xã hội, các nhiệm vụ cấp thiết phát sinh, hoạt động phòng, chống
dịch bệnh và hỗ trợ trực tiếp cho người dân là rất lớn.
Thực hiện nội dung 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 và 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 thành phố cầu các phòng, ban, đơn vị, MTTQ và
các đoàn thể thành phố, UBND các phường, xã trên địa bàn thực hiện các nội
dung sau:
1. Rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi, tiết kiệm triệt để các khoản chi
thường xuyên, không bố trí kinh phí cho những nhiệm vụ chi chưa thực sự cần
thiết theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 842/UBND-KT
ngày 20/7/2020 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
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2020 của số lượng người làm việc (số lượng biên chế có mặt) được cấp có thẩm
quyền giao.
2. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc và có hiêụ quả các chỉ đạo của
UBND tỉnh tại Công văn số 444/UBND-KTTH ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh
về việc 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 trong thời gian tới; Công văn số 842/UBND-KT,
ngày 20/7/2020 về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện
nhiệm vụ tài chính -ngân sách những tháng cuố i năm 2020; Công văn số
979/UBND-KT ngày 12/8/2020 về việc thực hiện quản lý, sử dụng nguồn tài
chính đối với đơn vị SNCL trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1177/UBND-TCKH
ngày 19/5/2020 của UBND thành phố về việc 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 trong thời gian
tới; Công văn số 1764/UBND-TCKH ngày 23/7/2020 của UBND thành phố về
việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuố i năm 2020.
3. Từ nay đến hết năm 2020 không trình UBND thành phố 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 cấp bách...).
4. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể
thuộc thành phố, UBND các xã, phường tăng cường quản lý các khoản thu, chi
ngân sách nhà nước trên địa bàn theo đúng chế độ, 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
và xây dựng các phương án xử lý hụt thu, đảm bảo cân đối ngân sách năm
2020./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Thành ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND TP;
- Trang thông tin điện tử của TPLS;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hạnh
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