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+ Phân bổ, giao dự toán chi ñầu tư ñảm bảo không thấp hơn mức UBND tỉnh
giao và phải chủ ñộng cân ñối vốn ñầu tư ñược phân cấp ñể ưu tiên phân bổ cho nhu
cầu bồi thường giải phóng mặt bằng. ðối với số vốn ñầu tư ñược bố trí từ nguồn dự
kiến tăng thu, chỉ ñược thực hiện khi ñã xác ñịnh rõ khả năng tăng thu ngân sách. ðối
với vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh phải phân bổ, sử dụng ñúng mục tiêu
nhiệm vụ ñã xác ñịnh, không ñược sử dụng cho các mục tiêu, nhiệm vụ khác.
+ Các huyện, thành phố cần dành nguồn ñể ưu tiên ñầu tư, mưa lại nhà ở ñể bố
trí trụ sở thôn, ấp, khu phố; rà soát sửa chữa, nâng cấp các trụ sở thôn, ấp, khu phố
xuống cấp (có thể sử dụng từ các nguồn như: nguồn ngân sách tập trung, nguồn thu
tiền sử dụng ñất, khai thác từ các nguồn ñấu giá các cơ sở nhà ñất hiện có hoặc bán
các trụ sở có vị trí lợi thế về kinh tế ñể ñầu tư hoặc mua lại các cơ sở nhà ñất khác ñể
thực hiện).
b.2) ðối với chi thường xuyên:
- Hàng tháng Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ ñược rút dự toán bổ
sung cân ñối từ ngân sách tỉnh tối ña không vượt quá mức bình quân một tháng; riêng
các tháng trong quý 1/2017, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ mức rút dự toán có thể cao hơn
mức bình quân một tháng, song tổng mức rút dự toán cả quý 1/2017 không ñược vượt
quá 30% dự toán năm 2017.
- Các ñơn vị là chủ chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, ñề án của
tỉnh cần tiếp tục tăng cường rà soát, ñánh giá tính hiệu quả và khả thi của tất cả các
chương trình, ñề án do ñơn vị thực hiện, kiên quyết loại bỏ hoặc không ñề xuất thực
hiện ñối với các chương trình, ñề án không hiệu quả, không khả thi hoặc trùng lắp với
các nhiệm vụ thường xuyên khác. Chủ ñộng triển khai ngay từ ñầu năm sau khi ñược
cấp thẩm quyền quyết ñịnh giao vốn.
- Các ñơn vị dự toán cấp tỉnh chấp hành nghiêm dự toán ñược giao, hạn chế tối
ña việc ñề nghị bổ sung dự toán trong năm. Ngân sách tỉnh chỉ giải quyết bổ sung
kinh phí cho một số nhiệm vụ cấp bách chưa ñược bố trí trong dự toán như: Chi
phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, các khoản chi ñột xuất khác do UBND
tỉnh quyết ñịnh và số bổ sung ñược thực hiện theo quý.
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm bố trí kinh phí ñể tổ
chức triển khai chi trả kịp thời các chính sách, chế ñộ do Trung ương và ñịa phương
ban hành cho người thụ hưởng, ñồng thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh ñể bổ sung
nguồn (nếu thiếu).
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục
thực hiện chế ñộ công khai dự toán, quyết toán ñối với tất cả các khoản thu và chi
ngân sách theo các quy ñịnh hiện hành; ñồng thời tăng cường thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí theo tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư
về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Thực hành tiết kiệm
chống lãng phí.

