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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 05 tháng 5 năm 2014

CHỈ THỊ
Về việc quản lý chi ngân sách nhà nước năm 2014
ðể hoàn thành dự toán chi ngân sách năm 2014 theo Nghị quyết số 11/NQHðND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Hội ñồng nhân dân thành phố ñã ñề ra, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám ñốc sở, Thủ trưởng các cơ quan ban,
ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện nghiêm túc một số
nội dung sau:
1. Về thực hành tiết kiệm trong chi thường xuyên ngân sách:
Căn cứ dự toán chi ngân sách ñược Ủy ban nhân dân thành phố giao, các sở,
ban, ngành, ñoàn thể cấp thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện tốt các
công việc sau:
a) Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo ñảm trong phạm vi dự toán ñã
ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo ñúng chế ñộ quy ñịnh; thực hiện nghiêm,
có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng.
b) Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 của
Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cụ thể:
- Thực hiện sắp xếp biên chế gắn với cơ chế khoán chi và bố trí kinh phí theo
hiệu quả công việc;
- Cắt giảm tối ña kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, chi công tác nước ngoài,
chi cho hoạt ñộng lễ hội, lễ kỷ niệm, khởi công, khánh thành, tổng kết và các khoản
chi chưa cần thiết khác, bố trí tối ña khoảng 70% so với năm 2013;
- Sử dụng tiền và tài sản ñúng mục ñích; không bố trí kinh phí mua xe công
(trừ xe chuyên dùng theo quy ñịnh của pháp luật); không sử dụng xe công và các
phương tiện, thiết bị, tài sản của Nhà nước, của tập thể phục vụ cho việc riêng;
- Các nhiệm vụ chi ñặc thù ñảm bảo mức tối thiểu.
c) Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các nội dung chi; thực hiện thanh,
quyết toán ñúng thời gian, thủ tục quy ñịnh.

