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Kính gửi:  

- Cục Người có công; 

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  

  các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

                   

 Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các 

nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy 

giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch 

COVID-19; căn cứ Công văn số 8281/BTC-HCSN ngày 08/7/2020 của Bộ Tài 

chính về việc xác định số cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 

tháng cuối năm 2020, Bộ hướng dẫn Cục Người có công và Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện cắt giảm, tiết kiệm thêm 10% dự toán 

chi quản lý kinh phí thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 6 

tháng cuối năm 2020 như sau: 

 1. Đối tượng thực hiện: Các đơn vị sử dụng ngân sách được giao dự toán từ 

nguồn kinh phí chi quản lý kinh phí thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 

cách mạng năm 2020. 

 2. Phương thức xác định số cắt giảm, tiết kiệm: 

 Số dự toán cắt giảm = (A-B) x 10%, trong đó:  

 + A: Là tổng dự toán chi công tác quản lý được giao năm 2020. 

 + B: Là dự toán đã thực hiện 6 tháng đầu năm 2020. 

 Cục trưởng Cục Người có công và Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với dự toán đã 

thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 để xác định dự toán thực hiện cắt giảm, tiết kiệm 

10% chi công tác quản lý còn lại 6 tháng cuối năm 2020; đồng thời, chỉ đạo các 

đơn vị sử dụng ngân sách chủ động rà soát, sắp xếp, bố trí lại hoặc lùi thời gian 

thực hiện các nhiệm chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách, các khoản chi mua sắm 

trang thiết bị; hạn chế chi công tác hội nghị, hội thảo; tăng cường quản lý, chi tiêu 

đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả các nhiệm vụ chi công tác quản lý trong 

phạm vi dự toán sau khi đã thực hiện cắt giảm, tiết kiệm.  

 Báo cáo của Cục Người có công và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các 

tỉnh, thành phố (theo biểu mẫu kèm theo) gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch – Tài chính) 

trước ngày 27/7/2020 để tổng hợp gửi Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

theo quy định. Sau thời hạn nêu trên, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chưa có 

báo cáo xác định số cắt giảm, tiết kiệm kinh phí chi công tác quản lý kinh phí thực 

hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 6 tháng cuối năm, Bộ sẽ tự xác 
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định số cắt giảm, tiết kiệm trên cơ sở dự toán đã giao năm 2020 tại Quyết định số 

2010/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2019./.  

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/cáo); 

- TT Lê Tấn Dũng; 

- Lưu: VT, Vụ KHTC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

 

 

 

Lê Văn Thanh 
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