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trong nước được áp dụng mức chi cụ thể bằng mức tối đa được quy định tại Thông tư
số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Điều 2. Đối tượng khách trong nước được mời cơm khi đến thăm và làm việc
tại thành phố Cần Thơ
1. Việc mời cơm khách đến thăm và làm việc tại các địa phương, cơ quan, đơn
vị trong thành phố chỉ thực hiện trong trường hợp xét thấy thật cần thiết và đảm bảo
tiết kiệm, hiệu quả.
2. Đối tượng khách được mời cơm:
a) Đoàn khách của các cơ quan Trung ương bao gồm: Các cơ quan Đảng Cộng
sản Việt Nam, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các Bộ, ngành, Đoàn
thể Trung ương; các Ban Đảng, các Ủy ban của Quốc hội; cấp Vụ của các Bộ, ngành
Trung ương và tương đương.
b) Đoàn khách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Các cơ quan Đảng,
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
và các tổ chức đoàn thể các cấp; Đoàn cán bộ lão thành cách mạng, Đoàn bà mẹ
Việt Nam Anh hùng; Đoàn khách cơ sở là bà con dân tộc ít người; Đoàn khách là
già làng, trưởng bản.
Điều 3. Trách nhiệm thi hành
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại
biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát
việc thực hiện Nghị quyết này.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
2. Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng
nhân dân thành phố quy định về mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị,
hội thảo quốc tế; mức chi tiếp khách trong nước đến thăm và làm việc tại thành phố
Cần Thơ; Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội
đồng nhân dân thành phố về việc bổ sung Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 25

