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Lạng Sơn, ngày 11 tháng 3 năm 2020

V/v nội dung chi, mức chi kinh phí tổ
chức Hội nghị biểu dương điển hình
tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua
yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V.

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ủy ba n nhân dân các huyện, thành phố;
- Các đơn vị Sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh.
Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 17/7/2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Lạng Sơn, về việc tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các
cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V tiến tới Đại hội Thi
đua yêu nước toàn quốc lần thứ X;
Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố
một số nội dung chi, mức chi kinh phí tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình
tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:
1. Về nội dung, mức chi:
a) Đối với các nội dung chi tổ chức Hội nghị (thuê, trang trí hội trường; in
và phát hành giấy mời; in tài liệu; nước uống; hỗ trợ tiền ăn, nghỉ cho đại biểu là
khách mời không thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước…): Thực hiện
theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài
chính và quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị và Quyết định số
14/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh quy định chế độ công tác phí,
chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
b) Chi khen thưởng các điển hình tiên tiến: Thực hiện theo quy định tại
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
c) Các khoản chi thực tế phát sinh khác phục vụ Đại hội: Căn cứ khả năng
cân đối ngân sách và yêu cầu công tác tổ chức Đại hội, các cơ quan, đơn vị, các
huyện thành phố chủ động triển khai thực hiện đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, theo
các văn bản quy định của nhà nước.
2. Nguồn kinh phí:
Nguồn kinh phí tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp,
Đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp
ngân sách nhà nước hiện hành, cụ thể:

a) Đối với Hội nghị cấp xã, cấp huyện: kinh phí thực hiện do ngân sách
cấp xã, cấp huyện đảm bảo, cân đối trong dự toán NSNN năm 2020 và các
nguồn hợp pháp khác.
b) Đối với Hội nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp tỉnh, cấp huyện: cơ
quan, đơn vị chủ động sử dụng từ nguồn kinh phí thường xuyên năm 2020 được
cấp có thẩm quyền giao và nguồn thu được để lại theo quy định của pháp luật
(nếu có) để thực hiện.
c) Đối với Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn: đề nghị Sở Nội Vụ chỉ
đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm
định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày
13/01/2020 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2020 về tiết kiệm trong
chi tổ chức hội nghị, hội, hội thảo, khánh tiết… Sở Tài chính đề nghị các cơ
quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố sử dụng nguồn ngân sách nhà nước
tổ chức Hội nghị, Đại hội đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và theo dự
toán được giao, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.
Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố
chủ động chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/cáo);
- KBNN Lạng Sơn;
- Phòng TCKH các huyện, TP;
- Lãnh đạo Sở;
- Chánh Văn phòng Sở;
- Phòng TCHCSN, QLNS;
- Lưu VT.
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