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Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang 

 
PHẦN I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

08-12-2006 Quyết ñịnh số 3410/2006/Qð-UBND về một số chủ 
trương, biện pháp quản lý và ñiều hành ngân sách ñịa 
phương năm 2007. 4 

08-12-2006 Quyết ñịnh số 3411/2006/Qð-UBND về một số chủ 
trương, biện pháp ñiều hành kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội năm 2007. 14 

13-12-2006 Quyết ñịnh số 3438/2006/Qð-UBND về việc công bố 
công khai dự toán ngân sách năm 2007. 27 

28-12-2006 Quyết ñịnh số 3627/2006/Qð-UBND về việc ñiều chỉnh 
số lượng, nâng mức phụ cấp ñối với cán bộ không chuyên 
trách cấp xã và khu dân cư; nâng mức hỗ trợ tiền lương 
ñối với giáo viên mầm non ngoài biên chế hợp ñồng tại xã, 
phường, thị trấn. 91 

Do UBND tỉnh Phú Thọ xuất bản 
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PHẦN II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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cấp bách phòng, chống hạn, bảo vệ sản xuất vụ ðông xuân 
2006 - 2007. 93 
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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

06-12-2006 Quyết ñịnh số 3387/Qð-UBND về việc thành lập Trung 
tâm Sát hạch lái xe Hùng Vương. 100 

12-12-2006 Quyết ñịnh số 3425/Qð-UBND v/v thành lập Trường 
Năng khiếu thể dục - thể thao tỉnh Phú Thọ. 102 

12-12-2006 Quyết ñịnh số 3428/Qð-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ 
Chi cục trưởng Chi cục Quản lý ðê ñiều và Phòng chống 
lụt bão tỉnh. 104 

17-12-2006 Chỉ thị số 20/CT-UBND v/v tăng cường biện pháp cấp 
bách phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và cúm A 
(H5N1) ở người. 105 

20-12-2006 Quyết ñịnh số 3515/Qð-UBND về việc bổ nhiệm lại có 
thời hạn chức danh Phó Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ. 108 

20-12-2006 Quyết ñịnh số 3516/Qð-UBND về việc bổ nhiệm lại có 
thời hạn chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm 
tỉnh Phú Thọ. 109 

20-12-2006 Quyết ñịnh số 3517/Qð-UBND về việc kéo dài thời hạn 
chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ. 110 

20-12-2006 Quyết ñịnh số 3518/Qð-UBND về việc bổ nhiệm lại có 
thời hạn chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú 
Thọ. 111 
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26-12-2006 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công 
dân nhập ngũ năm 2007. 112 
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   UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ 

          ––––––– 
    Số:  3410/2006/Qð-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  –––––––––––––––––––––––– 
   Việt Trì, ngày 8  tháng 12  năm 2006 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về một số chủ trương, biện pháp quản lý và ñiều hành 
ngân sách ñịa phương năm 2007 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

 

Căn cứ Luật tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật NSNN số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; 

Căn cứ Nghị ñịnh 60/2003/Nð-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ về việc hướng 
dẫn thực hiện Luật NSNN; 

Căn cứ Qð số 1506/Qð-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về giao 
dự toán NSNN năm 2006; Quyết ñịnh số 3771/Qð-BTC ngày 16/11/2006 của Bộ Tài 
chính về giao dự toán thu, chi NSNN năm 2006; Thông tư số 107/2006/TT-BTC 
ngày 20/11/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số ñiểm về tổ chức thực hiện dự 
toán NSNN năm 2007; 

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và những quan ñiểm chủ 
trương xây dựng dự toán thu, chi ngân sách ñịa phương năm 2007, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi: 

Năm 2007 là năm ñầu của thời kỳ ổn ñịnh ngân sách giai ñoạn 2007 - 2010, căn 
cứ nguồn thu ngân sách ñịa phương ñược hưởng và số bổ sung cân ñối từ ngân sách 
Trung ương, việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa 
ngân sách các cấp và số bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện ñược ổn 
ñịnh trong cả thời kỳ, ñảm bảo phù hợp với ñiều kiện thực tế ở ñịa phương và theo 
nguyên tắc: 

- Khuyến khích các cấp, các ngành tăng cường khai thác nguồn thu phát sinh trên 
ñịa bàn; phân cấp nguồn thu gắn với phân cấp quản lý thu, gắn trách nhiệm của các 
cấp chính quyền trong việc quản lý và sử dụng NSNN. 

- Phân cấp tối ña nguồn thu cho ngân sách cấp dưới, song phải ñảm bảo ñiều hòa 
nguồn thu cân ñối giữa các cấp và trong từng cấp ngân sách, tránh tình trạng không 
ñiều hòa ñược nguồn thu giữa ñơn vị thừa và ñơn vị thiếu, gây ảnh hưởng cân ñối của 
từng cấp ngân sách. 

- ðối với khoản thu từ tiền sử dụng ñất (bao gồm cả tiền thu từ ñấu giá quyền sử 
dụng ñất) tiếp tục thực hiện cơ chế cân ñối trong NSðP ñể ñầu tư xây dựng và phát 
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triển cơ sở hạ tầng năm 2007, song ñể nguồn thu này ñầu tư có hiệu quả, tập trung 
cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhất là các vùng ñô thị, trung tâm phát triển 
công  nghiệp, khuyến khích các cấp tăng cường khai thác tối ña nguồn thu này. 

(Việc ñiều hành, quản lý và sử dụng tiền thu từ nguồn sử dụng ñất, sẽ có hướng 
dẫn riêng) 

- Từ năm 2007 thực hiện Nghị quyết số 68/2006/QH11 ngày 31/10/2006 của 
Quốc hội, nguồn thu từ hoạt ñộng xổ số kiến thiết không ñưa vào cân ñối thu chi 
NSðP mà ñược quản lý qua NSNN, việc quản lý thu chi từ nguồn này, UBND tỉnh có 
quyết ñịnh cụ thể. 

- Về phân cấp nhiệm vụ chi phải phù hợp với phân cấp quản lý Nhà nước về các 
lĩnh vực kinh tế - xã hội ñảm bảo thực hiện ñầy ñủ các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển 
kinh tế, an ninh, quốc phòng. Các chỉ tiêu cụ thể ñược giao của từng cấp ngân sách 
năm kế hoạch và phải thực hiện nguyên tắc phân cấp nhiệm vụ chi gắn với trách 
nhiệm, khả năng quản lý, quy mô, ñiều kiện cụ thể của từng huyện, thành, thị. 

 

ðiều 2. Về phân bổ và giao dự toán NSðP năm 2007. 

Là năm ñầu của thời kỳ ổn ñịnh ngân sách do vậy việc phân bổ và giao dự toán 
thu, chi NSðP năm 2007 phải bám sát các quy ñịnh của Luật NSNN, các luật thuế, 
các văn bản hướng dẫn thực hiện luật và phải trên cơ sở mục tiêu nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của ñịa phương; tiêu chí, ñịnh mức phân bổ NSðP, dự toán ñược giao 
cụ thể ñối với từng ngành, từng lĩnh vực, từng ñơn vị ñúng chính sách, ñúng chế ñộ 
quy ñịnh và theo hướng ñảm bảo sự phát triển của NSðP, tăng khả năng tự cân ñối 
giảm dần số bổ sung từ ngân sách cấp trên. 

 

1. Về dự toán thu NSNN: 

- Trên cơ sở mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai ñoạn 2006 - 2010 
ñã ñược ðại hội ðảng bộ tỉnh lần thứ 16 thông qua; khả năng thực hiện các chỉ tiêu 
kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2006, dự báo tăng trưởng kinh tế và nguồn thu trên 
ñịa bàn; tính ñúng tính ñủ nguồn thu phát sinh theo chế ñộ, dự kiến thu nội ñịa tăng 
tối thiểu từ 15 - 17% so với năm 2006. 

- Dự toán thu NSNN phải thực hiện ñầy ñủ các quy ñịnh về nuôi dưỡng nguồn 
thu, khuyến khích sản xuất kinh doanh, tăng xuất khẩu, mở rộng thị trường, giao dự 
toán thu chú ý phải bám sát những chế ñộ chính sách mới ban hành thực hiện cho 
năm 2006 và 2007; lộ trình cải cách hành chính về thuế, các luật thuế sửa ñổi bổ 
sung, ñảm bảo không bỏ sót nguồn thu, chống thất thu có hiệu quả. 

- ðối với thuế xuất nhập khẩu, trên cơ sở dự báo kim ngạch xuất khẩu nhất là các 
mặt hàng chịu thuế xuất, nhập khẩu chủ yếu trên ñịa bàn. ðẩy nhanh và củng cố hoạt 
ñộng của ñiểm thông quan (Cảng khô) nhằm thu hút nguồn thu cho NSNN. 
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2. Về phân bổ và giao dự toán chi NSðP: 

Căn cứ dự toán thu NSNN trên ñịa bàn, thu NSðP ñược hưởng 100% theo quy 
ñịnh của Luật NSNN, dự toán chi cân ñối NSðP ñược xây dựng trên cơ sở ñịnh mức, 
tiêu chuẩn phân bổ chi NSðP năm 2007 và ñược phân bổ cụ thể ñối với từng lĩnh vực 
chi ñảm bảo cơ cấu chi hợp lý giữa chi ñầu tư phát triển và chi thường xuyên. 

 

2.1. Về chi ñầu tư XDCB: 

Phân bổ và giao dự toán chi ñầu tư XDCB phải thực hiện ñúng quy ñịnh về quản 
lý vốn ñầu tư XDCB, tập trung ưu tiên ñầu tư những dự án công trình trọng ñiểm của 
ñịa phương (công trình giao thông, thủy lợi, phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế; khắc 
phục hậu quả thiên tai…) tránh phân bổ dàn trải gây lãng phí. 

- ðối với cấp tỉnh: 

+ ðảm bảo hoàn trả ñủ các khoản ngân sách ñã ứng trước phải thu hồi vào dự 
toán ngân sách năm 2007 (Trung ương ñã trừ trong dự toán ñược giao). 

+ Ưu tiên bố trí vốn ñối ứng các dự án ODA, các dự án của Bộ, ngành theo cam 
kết. 

+ Bố trí vốn cho các công trình trọng ñiểm về giao thông, thủy lợi, các công trình 
phúc lợi xã hội, các dự án chuyển tiếp, dự án ñã hoàn thành ñưa vào sử dụng trong 
năm. 

+ Chủ ñộng bố trí vốn trả nợ các khoản vay Ngân hàng phát triển, vốn nhàn rỗi 
Kho bạc và tạm ứng từ NSTW ñến hạn. 

+ Vốn quy hoạch và chuẩn bị ñầu tư. 

+ Chỉ ñầu tư mới các công trình cấp bách, có chủ trương ñầu tư và ñủ thủ tục quy 
ñịnh, song không vượt quá nguồn lực Trung ương bố trí. 

- ðối với cấp huyện, xã: 

Trên cơ sở nguồn vốn thu từ tiền sử dụng ñất (bao gồm cả ñấu giá ñất) ñược 
hưởng từ tỷ lệ % phân chia theo quy ñịnh và các khoản ngân sách tỉnh bổ sung có 
mục tiêu ñể thực hiện các chương trình, dự án trọng ñiểm; nguồn tăng thu từ ngân 
sách cấp huyện, xã và các nguồn huy ñộng hợp pháp khác… UBND các cấp trình 
HðND cùng cấp bố trí vốn ñầu tư tập trung cho những dự án quan trọng ñã hoàn 
thành ñưa vào sử dụng, các dự án chuyển tiếp do UBND huyện, xã làm chủ ñầu tư; 
chỉ ñầu tư cho các công trình mới khi thực sự cần thiết. 

ðối với những công trình, dự án thực hiện từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân 
sách tỉnh phải bố trí thực hiện ñúng mục ñích và dự toán ñược giao. 

 

2.2. Về chi thường xuyên: 

- Phân bổ và giao dự toán chi thường xuyên dựa trên cơ sở hệ thống tiêu chí và 
ñịnh mức phân bổ chi thường xuyên NSðP năm 2007 ñược HðND tỉnh phê chuẩn 
chế ñộ, ñịnh mức chi tiêu và trong phạm vi dự toán ñược Chính phủ và Bộ Tài chính 
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thông báo dự toán chi xây dựng cụ thể cho từng lĩnh vực, từng ngành, từng ñơn vị, 
tập trung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng chủ yếu, quán triệt thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí, ñảm bảo an ninh quốc phòng và xóa ñói giảm nghèo. Dự 
toán chi thường xuyên năm 2007 của các ngành, các cấp ñã bao gồm kinh phí cải 
cách tiền lương theo Nghị ñịnh số 204/2004/Nð-CP ngày 14/12/2004, Nghị ñịnh số 
118/2005/Nð-CP ngày 15/9/2005 và Nghị ñịnh 119/2005/Nð-CP ngày 27/9/2005 
của Chính phủ. 

- ðối với lĩnh vực giáo dục - ñào tạo, khoa học công nghệ, dự toán phân bổ ñảm 
bảo không thấp hơn mức thông báo của Bộ Tài chính. Còn các lĩnh vực khác căn cứ 
vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các chế ñộ chính sách và nhiệm vụ ñược cấp 
có thẩm quyền giao. UBND các cấp trình HðND cùng cấp quyết ñịnh và phân bổ dự 
toán cho các ñơn vị thuộc ngân sách cấp mình phù hợp với tình hình thực tế của ñịa 
phương và ñảm bảo ñúng theo Luật NSNN. 

- ðơn vị dự toán cấp trên phân bổ giao dự toán chi cho ñơn vị cấp dưới phải khớp 
ñúng với dự toán chi ñược UBND giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực. 

- Phân bổ và giao dự toán chi thường xuyên ñảm bảo kinh phí thực hiện các chế 
ñộ chính sách mới ban hành của Trung ương và của tỉnh; chủ ñộng bố trí nguồn ñảm 
bảo nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương của Chính phủ theo Nghị ñịnh 
93/2006/Nð-CP ngày 7/9/2006 và Nghị ñịnh số 94/2006/Nð-CP ngày 7/9/2006 của 
Chính phủ và quy ñịnh tại Thông tư số 88/2006/TT-BTC ngày 29/9/2006 của Bộ Tài 
chính, theo phương thức: 

+ 50% tăng thu NSðP (không kể tăng thu từ nguồn thu tiền sử dụng ñất thực hiện 
năm 2006 so dự toán năm 2006 ñược Thủ tướng Chính phủ giao. 

+ 10% tiết kiệm chi thường xuyên NSðP (không kể các khoản chi lương và có 
tính chất lương). 

+ 35% thu viện phí (sau khi trừ thuốc, máu dịch truyền). 

+ 40% số thu học phí và thu sự nghiệp khác. 

- Số kinh phí còn dư sau khi ñảm bảo nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền 
lương ñến hết năm ngân sách năm 2006 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2007. 

Sau khi thực hiện các biện pháp và các nguồn nên trên mà không ñủ nguồn thì 
ngân sách cấp trên bổ sung ñể ñảm bảo nguồn thực hiện cải cách tiền lương  năm 
2007. Trường hợp nguồn thực hiện cải cách tiền lương xác ñịnh theo các quy ñịnh 
trên của các ñơn vị dự toán ngân sách các cấp và ngân sách các cấp chính quyền ñịa 
phương lớn hơn nhu cầu chi thực hiện cải cách tiền lương theo quy ñịnh, tiếp tục 
chuyển nguồn này sang năm sau ñể tạo nguồn cải cách tiền lương, không sử dụng cho 
các mục tiêu khác. 

- Ngân sách các cấp chính quyền ñịa phương quản lý tập trung nguồn 10% tiết 
kiệm của các cơ quan, ñơn vị thuộc ngân sách cấp mình (không kể các ñơn vị sự 
nghiệp có thu thực hiện cơ chế tài chính theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 43/2006/Nð-
CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và cơ quan Nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị ñịnh 
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số 130/2005/Nð-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ) thực hiện ñiều hòa chung giữa 
các ñơn vị khi xác ñịnh nguồn thu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương của từng cơ 
quan, ñơn vị thuộc ngân sách cấp mình. 

- Bố trí dự phòng ngân sách các cấp theo quy ñịnh của Luật NSNN không thấp 
hơn mức dự phòng ñã ñược giao ñể chủ ñộng thực hiện phòng chống, khắc phục hậu 
quả thiên tai, dịch bệnh…. 

- Trong quá trình quyết ñịnh phân bổ dự toán thu, chi ngân sách, trường hợp 
HðND quyết ñịnh dự toán thu ngân sách cao hơn mức cấp trên giao, thì dự toán chi 
bố trí tăng thêm tương ứng (không kể tăng chi từ nguồn thu tiền sử dụng ñất) tối thiểu 
50% thực hiện cải cách tiền lương; phần còn lại bổ sung dự phòng NSðP, tăng dự trữ 
ñể chủ ñộng trong quá trình ñiều hành ngân sách, thực hiện những nhiệm vụ, chế ñộ, 
chính sách quan trọng ñược cấp có thẩm quyền quyết ñịnh và xử lý thanh toán nợ 
khối lượng xây dựng cơ bản theo chế ñộ quy ñịnh. 

 

3. Về thời gian phân bổ và giao dự toán: 

Căn cứ vào dự toán ñược Chính phủ, Bộ Tài chính, ñịnh mức phân bổ chi thường 
xuyên NSðP ñược HðND tỉnh thông qua, UBND các cấp tổ chức phân bổ và giao dự 
toán cho các ñơn vị thuộc cấp mình trình HðND cùng cấp quyết ñịnh ñảm bảo ñúng 
thời gian quy ñịnh của Luật NSNN, trong ñó: 

- UBND tỉnh căn cứ quyết ñịnh giao dự toán của Thủ tướng Chính phủ trình 
HðND cùng cấp quyết ñịnh dự toán thu, chi NSðP, phương án phân bổ ngân sách 
tỉnh và mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp dưới trước ngày 
15/12/2005; ñồng thời căn cứ Nghị quyết HðND tỉnh, thực hiện giao nhiệm vụ thu, 
chi ngân sách cho từng cơ quan, ñơn vị trực thuộc tỉnh; nhiệm vụ thu, chi, tỷ lệ (%) 
phân chia các khoản thu cho ngân sách cấp dưới, mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho 
từng huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Thủ trưởng cơ quan Sở, Ban, Ngành, ñơn vị 
dự toán cấp 1 căn cứ vào quyết ñịnh giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách của UBND 
tỉnh, trên cơ sở nhiệm vụ ñược phân cấp, tiến hành phân bổ giao dự toán thu, chi cho 
các ñơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc theo ñúng quy ñịnh tại Nghị ñịnh 
60/2003/Nð-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ và Thông tư số 107/2006/TT-BTC 
ngày 20/11/2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số ñiểm tổ chức thực hiện dự 
toán NSNN năm 2007. 

- UBND cấp huyện căn cứ quyết ñịnh của UBND tỉnh về giao nhiệm vụ thu, chi 
ngân sách trình HðND cùng cấp quyết ñịnh dự toán thu, chi ngân sách và phương án 
phân bổ dự toán ngân sách huyện trước ngày 20/12/2005; ñồng thời căn cứ Nghị 
quyết HðND cấp huyện giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, ñơn vị 
trực thuộc huyện, mức bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho từng xã, phường, thị trấn. 

- UBND cấp xã căn cứ quyết ñịnh của UBND cấp huyện về giao nhiệm vụ thu, 
chi ngân sách trình HðND cùng cấp quyết ñịnh dự toán thu, chi ngân sách và phương 
án phân bổ dự toán ngân sách cấp xã trước ngày 31/12/2006 và thực hiện phân bổ dự 
toán chi thường xuyên theo từng loại mục lục NSNN theo 4 nhóm mục ñã ñược 



Số 16 - 31 - 12 - 2006 CÔNG BÁO 9

hướng dẫn tại Công văn số 7541/TC-NSNN ngày 8/7/2004 ñồng thời gửi Kho bạc 
Nhà nước nơi giao dịch (01 bản) làm căn cứ thanh toán kiểm soát chi. 

 

ðiều 3. Một số biện pháp tổ chức và quản lý ñiều hành NSðP  

1. Tổ chức quản lý thu NSNN: 

Thực hiện ñầy ñủ các chính sách ñộng viên hợp lý, phân tích dự báo các yếu tố 
tăng trưởng kinh tế, sự biến ñộng của thị trường giá cả và lộ trình cải cách hành chính 
thuế giai ñoạn 2007 - 2010; giám sát và quản lý chặt chẽ các nguồn thu, khuyến khích 
các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phát triển kinh doanh; ñẩy mạnh các biện pháp tăng 
thu ngân sách, tạo nguồn thu ổn ñịnh vững chắc. 

 Thực hiện ñồng bộ các biện pháp quản lý thu ñối với tất cả các lĩnh vực, từng sắc 
thuế, từng ñối tượng nộp thuế trên ñịa bàn, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành 
trong công tác thu nộp thuế của các ñơn vị, các ñối tượng, ñôn ñốc thu nộp kịp thời 
các khoản thuế phát sinh (kể cả nợ ñọng) vào ngân sách Nhà nước, ñảm bảo nguồn 
lực tài chính thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ñịa phương. 

- Quán triệt ñầy ñủ các nội dung chủ yếu của chương trình cải cách hành chính 
thuế, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến và chính sách chế ñộ quản lý thuế 
giai ñoạn 2007 - 2010 tổ chức chặt chẽ thực hiện tốt quy trình quản lý thu thuế, công 
tác thanh tra, kiểm tra thu nộp thuế, tổng hợp xử lý dứt ñiểm các khoản nợ tồn ñọng, 
khắc phục tình trạng thất thu nhất là trong lĩnh vực thuế công thương nghiệp ngoài 
quốc doanh, tăng cường công tác ñấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, 
thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ 
vi phạm chính sách về thuế. 

 

2. Tổ chức quản lý ñiều hành ngân sách: 

2.1. Tổ chức và quản lý và ñiều hành dự toán. 

Trên cơ sở mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 
năm 2007 ñã ñược HðND tỉnh thông qua, công tác quản lý và ñiều hành ngân sách 
phải bám sát thực hiện ñầy ñủ các mục tiêu ñề ra, các chính sách, chế ñộ quy ñịnh của 
Trung ương, của tỉnh cho năm 2007 và kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 ñảm bảo nguồn 
lực phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên ñịa bàn. 

Các cấp, các ngành tổ chức quản lý và ñiều hành ngân sách ñúng theo dự toán, 
tiêu chuẩn chế ñộ ñịnh mức chi tiêu; thực hiện nghiêm chỉnh quy trình chi ngân sách 
theo quy ñịnh của Luật Ngân sách Nhà nước; chỉ ñạo các cơ quan, ñơn vị liên quan 
phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tài chính, Thuế, KBNN thường xuyên kiểm tra và tổ 
chức thực hiện ñầy ñủ các chế ñộ chính sách ñảm bảo có hiệu quả, nhất là các chính 
sách có liên quan ñến ñối tượng xã hội, xóa ñói giảm nghèo… 

Ngân sách Nhà nước phải ñược quản lý chặt chẽ trên tất cả các khâu từ lập dự 
toán, chấp hành ñến quyết toán và kiểm toán ngân sách, xử lý kiên quyết kịp thời các 
tổ chức cá nhân sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước sai mục ñích, ñiều chuyển nguồn 
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thu sai quy ñịnh giữa các cấp ngân sách, cấp phát vốn sai chế ñộ, chi vượt dự toán, 
chi ứng trước không có nguồn… làm ảnh hưởng ñến cân ñối và ñiều hành ngân sách. 
Các cấp ngân sách hạn chế bổ sung dự toán chi thường xuyên cho các ñơn vị ñể thực 
hiện các nhiệm vụ ñược giao khi không thật sự cần thiết. 

Chỉ ñạo quản lý chặt chẽ theo ñúng quy ñịnh của pháp luật về ngân sách Nhà 
nước ñối với các khoản chi chuyển nguồn, các khoản tạm ứng, các khoản chi quản lý 
qua ngân sách, các khoản vay, cho vay, bảo ñảm các nguồn vốn này ñược sử dụng 
ñúng mục ñích, có hiệu quả, không lãng phí thất thoát; tập trung chỉ ñạo xử lý dứt 
ñiểm các vi phạm tồn tại trong lĩnh vực tài chính, ngân sách ñã ñược cơ quan thanh 
tra, kiểm tra, kiểm toán phát hiện kiến nghị thực hiện tăng thu, xuất toán, thu hồi vào 
ngân sách Nhà nước, các khoản thu chi trái quy ñịnh của pháp luật, phản ánh ñầy ñủ 
kịp thời các khoản thu học phí, viện phí của các cơ sở công lập và các khoản thu chi 
quản lý qua ngân sách Nhà nước theo chế ñộ quy ñịnh. 

ðối với các cấp chính quyền có biện pháp chỉ ñạo thực hiện, huy ñộng từ các 
nguồn cho ñầu tư phát triển theo ñúng chế ñộ quy ñịnh; nghiêm cấm huy ñộng ñóng 
góp sai quy ñịnh, ñóng góp ñể ngoài sổ sách, sử dụng các khoản ñóng góp không 
ñúng mục ñích. 

Thường xuyên tổ chức kiểm tra ñánh giá tiến ñộ thực hiện các dự án công trình; 
ñối với các dự án, công trình thực hiện không ñúng tiến ñộ phải kịp thời quyết ñịnh 
hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh ñiều chỉnh ñể chuyển vốn cho các dự 
án có tiến ñộ triển khai nhanh, có khả năng hoàn thành nhưng chưa ñược bố trí ñủ 
vốn. 

Các cấp chính quyền chỉ ñạo thu ngân sách vượt dự toán do Chính phủ và HðND 
tỉnh giao, sử dụng tối thiểu 50% (không kể thu tiền sử dụng ñất bao gồm cả ñấu giá 
ñất) ñể bổ sung nguồn làm lương theo ñề án cải cách tiền lương của Chính phủ 50% 
còn lại ñể bổ sung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng chế ñộ, chính sách mới ban 
hành, khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, phòng chống các dịch bệnh phát sinh và 
thực hiện ñầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật thuộc phân cấp trên ñịa bàn. 
Trường hợp số thu không ñạt dự toán ñược giao thì thực hiện giảm chi tương ứng, tập 
trung cắt giảm những nhiệm vụ chưa thực sự cần thiết, các khoản mua sắm, sửa chữa, 
hội nghị, tiếp khách… báo cáo Thường trực HðND cùng cấp xem xét và trình 
HðND tại kỳ họp gần nhất. 

 

2.2. Quy trình thủ tục cấp phát, thanh toán kiểm soát chi ngân sách: 

- Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSðP ñược 
HðND quy ñịnh, UBND các cấp quyết ñịnh công khai ngân sách cấp mình và giao 
dự toán chi cho các ngành, các ñơn vị bổ sung cân ñối cho ngân sách cấp dưới theo 
Luật NSNN. 

2.2.1. ðối với lĩnh vực ñầu tư phát triển: 

+ Trên cơ sở dự toán giao, cơ quan Tài chính các cấp thông báo hạn mức theo kế 
hoạch quý và chuyển vốn sang Kho bạc Nhà nước ñể chi trả cho các công trình dự 


