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- Năm 2017, dự kiến tình hình ngân sách ñịa phương tiếp tục khó khăn, yêu
cầu các ñơn vị dự toán cần phải chủ ñộng sắp xếp các khoản chi ñể ñảm bảo kinh phí
thực hiện các nhiệm vụ quan trọng và nhiệm vụ mới tăng thêm trong năm 2017. ðối
với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cần ñẩy mạnh các biện pháp tăng thu, tiết
kiệm chi; ñồng thời phấn ñấu tăng thu ñể nâng mức ngân sách ñịa phương ñảm bảo
thực hiện các chính sách an sinh - xã hội. ðối với các chế ñộ, chính sách, nhiệm vụ
chi có tính chất ñặc thù do HðND Tỉnh quyết ñịnh theo quy ñịnh tại ðiều 30 của
Luật NSNN năm 2015, phải có giải pháp ñảm bảo nguồn tài chính trong phạm vi dự
toán chi ngân sách ñược giao hàng năm và nguồn tài chính hợp pháp khác ñể thực
hiện.
- Cơ quan Tài chính, KBNN tăng cường công tác kiểm soát chi ñảm bảo chi
ngân sách ñúng mục ñích, tiêu chuẩn, chế ñộ quy ñịnh.
3. Một số nội dung ñiều hành ngân sách trong ñiều kiện giảm thu:
UBND các cấp chỉ ñạo ñiều hành ngân sách chủ ñộng, tích cực, ñảm bảo cân
ñối ngân sách các cấp. Trong quá trình thực hiện, trường hợp UBND các cấp ñánh giá
giảm thu ngân sách, thì thực hiện như sau:
+ ðối với số thu tiền sử dụng ñất, trường hợp giảm thu so với dự toán ñược
giao thực hiện cắt giảm, hoặc giãn tiến ñộ thực hiện của công trình, dự án ñược bố trí
chi từ nguồn thu này.
+ Trường hợp thu ngân sách các cấp (không kể thu tiền sử dụng ñất) giảm thu
so với dự toán cần chủ ñộng giãn tiến ñộ hoặc tạm dừng một số các khoản chi chưa
thật sự cần thiết; nếu vẫn thiếu nguồn thì sử dụng dự phòng tài chính, các nguồn lực
khác của ñịa phương kết hợp với rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu
tiên, cắt giảm hoặc giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chưa thực sự cần thiết ñể
ñảm bảo cân ñối.
4. Tổ chức thực hiện:
- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải quan, KBNN tỉnh
và Sở Kế hoạch và ðầu tư theo dõi, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chỉ thị này,
ñịnh kỳ báo cáo UBND tỉnh tại cuộc họp thường kỳ về kinh tế - xã hội và tại cuộc
họp giao ban ngành tài chính tỉnh.
- Giám ñốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có
trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này ñến các cơ quan, ñơn vị trực thuộc ñảm
bảo công tác quản lý, ñiều hành ngân sách nhà nước năm 2017 ñạt kết quả tốt. ðịnh
kỳ trước ngày 20 của tháng cuối quý có trách nhiệm báo cáo kết quả về UBND tỉnh
ñồng gởi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và ðầu tư ñể tổng hợp báo cáo.
Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
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