
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 863 /UBND-TCKH Đình Lập, ngày 27 tháng 9 năm 2018 

V/v đẩy mạnh thực hiện các 

giải pháp điều hành thực hiện 

nhiệm vụ tài chính ngân sách 

những tháng cuối năm 2018. 

 

 

               Kính gửi:  - Các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp huyện. 

                                  - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

                                  - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 
 

Nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2018 

theo dự toán đã được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã 

hội theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân đã phê chuẩn; UBND huyện đề nghị 

các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện có hiệu quả nội 

dung tại Công văn số 1865/STC-QLNS ngày 24/9/2018 của Sở Tài chính về 

việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 

địa phương những tháng cuối năm 2018 và tiếp tục thực hiện các giải pháp tại 

Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 về những 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 2018; UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các 

xã, thị trấn lưu ý tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: 

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc ngân 

sách cấp huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện quản lý chi NSNN theo đúng chế 

độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu 

quả; rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con 

người để đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian theo quy định. Trong đó: 

a) Chủ động điều hành đảm bảo cân đối ngân sách, tổ chức chi ngân sách 

theo dự toán, khả năng thu ngân sách; 

b) Quản lý, sử dụng dự phòng chi NSĐP theo quy định của Luật NSNN, 

tập trung cho các nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, dịch bệnh và 

một số nhiệm vụ quan trọng cấp bách phát sinh; 

c) Trường hợp thu ngân sách xã, thị trấn dự kiến giảm so với dự toán 

được cấp có thẩm quyền giao, phải chủ động xây dựng phương án điều hành để 

đảm bảo cân đối ngân sách cấp mình quản lý, ưu tiên thực hiện các chính sách, 

chế độ liên quan đến con người, an sinh xã hội; xóa đói giảm nghèo. Cụ thể: 

- Chủ động sử dụng các nguồn lực tài chính để xử lý cân đối ngân sách 

của các xã, thị trấn theo thứ tự sau: 

+ Tạm giữ lại 50% dự toán dự phòng ngân sách (thực chất làm giảm dự 

toán chi ngân sách). 
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+ Các nguồn lực tài chính hợp pháp khác của các xã, thị trấn (kết dư ngân 

sách,...) 

 - Trường hợp sau khi sử dụng các nguồn tài chính hợp pháp không đảm 

bảo bù đắp số giảm thu, phải thực hiện sắp xếp, cắt, giảm, giãn các nhiệm vụ chi 

đã bố trí dự toán năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau. 

- Trong quá trình điều hành ngân sách, trường hợp khó khăn, xảy ra thiếu 

hụt tạm thời quỹ ngân sách các cấp, phải kịp thời báo cáo cấp trên để xem xét, 

xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 

21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN. 

d) Đẩy nhanh tiến độ chi ngân sách, kể cả chi cho các chế độ, chính sách, 

nhiệm vụ, dự án theo các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc 

gia, trong đó chú ý thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đối 

với kinh phí hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng năm 2018. Hết năm 

ngân sách, chỉ những khoản dự toán chi chưa thực hiện được hoặc chưa chi hết 

theo quy định tại khoản 3 Điều 64 Luật NSNN năm 2015 mới được phép chuyển 

nguồn sang năm sau để thực hiện. Số còn lại sẽ bị cắt, hủy dự toán. Các xã, thị 

trấn phải chủ động bố trí ngân sách để thực hiện nhiệm vụ phát sinh trên địa bàn 

trong năm 2018. 

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (chủ đầu tư) và các cơ quan liên 

quan thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, khẩn trương 

hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán khối lượng, giải ngân vốn đầu tư 

công năm 2018, thanh toán hoàn ứng vốn đầu tư theo đúng quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị 

trấn tổ chức thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - KH; 

- Kho bạc nhà nước huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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