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Kim San, ngày c tháng 1 nàm 2022 

QUYET D!NH 
V vic Ban hành Quy djnh mt si dim v diu hành dtr toán 

ngân sách nhà niràc huyn Kim Son näm 2022 

UY BAN NHAN DAN HUYN KIM SON 

Can cü Lut T chzc chInh quyn dja phwcmg ngày 19/6/2015; Lut Sita 
dôi, bô sung mç3t so diêu cza Luçt TO chá'c chInh phz và Lut TO chic chInh 
quyên djaphwcrng ngày 22/11/2019, 

Càn cá Luct Ngán sách nhà nithc ngày 25/6/2015, 
Can c& Thong tw sO' 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 cia B trzthng 

Bç5 Tài chInh quy djnh chi tiêt và hu'ó'ng dan thi hành mt sO diéu cia Nghj djnh 
sO 163/20!6/ND-C'P ngày 2 1/12/2016 cia Chinh phi quy djnh chi tiét thi hành 
m5t sO diêu cüa Lut Ngán sách nhà nzthc, Thông tu' so 122/2021/TT-BTC ngày 
24/12/202 1 cz,a Bó Trzthng Bó Tài chinh Quy djnh ye to cht'c thyv hin dy' toán 
ngdn sách nhà nithc nàm 2022, 

C'àn c& các Nghj quyê't cza HDND tinh: s 94/2021/NQ-HDND ngày 
27/9/2021 ye vic Ban hành Quy djnh phán cap nguOn thu, nhim vy chi vâ 
phOn tram (%) phán chia các khoán thu giQ'a ngán sách các cap chInhquyén dja 
phu'o'ng tinh Ninh BInh; sO 113/2021/NQ-HDND ngày 10/12/2021 ye vic Ban 
hành quy djnh djnh mt'c phán bO dy' toán chi thu'&ng xuyên ngán sách dfa 
phirang tinh Ninh BInh nàm 2022 

Can cá' các Ngh/ quye't cüa H3i dOng nhán dan huyn Kim San ngày 
14/12/2021: sO 35/NQ-HDND ngày 14/12/2021 ye viçc quyêt dinh dy' toán thu 
ngán sách nhâ nzthc trên dja bàn, thu, chi ngán sách dja phu'o'ng huyn Kim San 
nàm 2022; so 36/NQ-HDND ngày 14/12/202 1 ye vic quyêt d,inh phán bO ngán 
sách a'japhwong huyçn Kim San nàm 2022; 

Theo d nghi cüa Tru'àng PhOng Tài chInh - K hogch huyçn, Chánh Van 
phOng Hç5i dóng nhán dOn và U ban nhOn dOn huyn. 

QUYET DINH: 

Diêu 1. Ban hành kern theo Quyêt djnh nay Quy djnh mt s dim ye diu 
hânh dir toán Ngân sách Nhà nuc huyn Kim San näm 2022. 

Diu 2. Giao cho Phông Tài chInh - K hoach chü trI, phi hçip vâi Chi 
ciic thuê khu vrc Kim San - Yen Khánh, Kho bac Nhà nuâc Kim San hung 
dan, don dOc các phông, ban, ngành, hôi, doàn the, các don vj cüa huyn va U 
ban nhân dan các xä, thj trân thirc hin Quyêt djnh nay. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tü ngày ks'. 

Si: Me /QD-UBND 
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Diu 4. Chánh Van phông Hi dng nhân dan và US'  ban nhân dan huyn; 
ThU trueing các phông, ban, ngành, hi, doàn the, các dan vj cUa huyn và ChU 
tjch US'  ban than dan các xâ, thj trân chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay./. 

No'i nhn:t- 
- Nhtr Diêu 4; 
- Thu mg tivc Huyn u; 
- iT HDND huyn; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- Trang TTDT huyn (dé cong. khai) 
-Ltru:VT. 



U BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN KIM SON Dc ip - Tiy do- Hanh phüc 

QUY D!NH 
ành dir toán ngân sách Nhà nuroc 

im Son nám 2022 
356/QD-UBND ngày 2 7/01/2022 

han dan huyçn Kim Son) 

Mt S 
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Chirong I 
NHIXNG QUY D!NH CHUNG 

Diêu 1. Ngân sách Nhà nuOc (NSNN) dixcic quy djnh ci th tai  LuQt ngân 
sách Nhà nithc ngày 25/6/2015; Nghj djnh so 163/2016/ND-CP ngày 
2 1/12/2016 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu Lu.t Ngân sách 
Nhà nuâc. 

Diêu 2. Vic phân cp ngun thu, nhim vi1 chi giüa ngân sách trung 
uo'ng và ngân sách dja phu'cmg duqc thrc hin theo quy djnh cüa Lu.t Ngân 
sách nba nuc, các van bàn huàng dn thi hành Lut Ngân sách nba ntrOc và các 
van bàn quy djnh có lien quan. Vic phân cap nguôn thu, nhim viii chi và t5' l 
phân tram (%) phân chia các khoãn thu giüa ngân sách các cap chInh quyên dja 
phi.rcng trên dja bàn tinh thirc hin theo Nghj quyêt so 94/2021 /NQ-HDND ngày 
27/9/202 1 cüa I-IDND tinh Ban hành Quy djnh phân cap nguôn thu, nhim vi 
chi à tS'  1 phân tram (%) phân chia các khoãn thu gitra ngân sách cap chInh 
quyên dja phng tinh Ninh BInh. 

Diu 3. Các t chirc, cá nhân, k cã các t chrc, cá nhân nithc ngoài hoat 
dng trên dja bàn có nghia vi np day dñ, diing han  các khoàn thuê, phi, 1 phi 
và các khoân phãi nop khác vào ngân sách theo quy djnh cüa pháp 1ut; quán iS', 
sir diing các khoàn vOn, kinh phi do nhà nwic cap theo dung mic dIch, dàng chê 
d quy djnh, tiêt kim và Co hiu qua. 

Chiroiig II 
NHcJNG QUY D!NH CU THE 

Diu 4. To chirc quán iS' thu ngân sách nba nithc. 

1. US'  ban nhãn dan các xà, thj trAn, (sau day gçi tt là các xâ) các Co quan 
Tài chInh, Thuê, Kho bac  Nhà rnrâc huyn Va các co quan lien quan có trách 

nhim To chirc thirc hin dung quy djnh tai  Diêu 55 Lut Ngân sách nhâ nuâc, 
thrc hin d toán thu NSNN nãm 2022 dã duc UBND huyn giao tai quy& 
djnh so 7981/QD-UBND ngày 14/12/2021; dông thii, hru S' triên khai mt so 

ni dung sau: 
- To chirc triên khai thirc hin ngay tir du näm cong tác thungân sách, 

dam báo thu dung, thu du, thu kjp thai theo quy djnh cüa Pháp lu.t, tO chiLrc triên 
khai cO hiu qua các quy djnh pháp lut ye thuê có hiu 1irc thi hành. 



2 

- Thrc hin có hiu qua các nhim via, giãi pháp ti các Nghj quy& cüa 
ChInh phü: so 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 ye mt so nhim vii, giâi pháp trQng 
tam phát triên ChInh phü din tr giai don 2019-2020, djnh huóng den näm 
2025; so 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 ban hành Chuang trInh hành dng cüa 
ChInh phü thirc hin Nghj quyêt so 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 cüa B ChInh 
trj ye nâng cao hiu qua quãn 1, khai thác, sir diing và phát buy các nguôn 1?c 
cüa nên kinh tê. To chtrc thçrc hin nghiêm Chi thj so 15/CT-TTg ngày 
15/6/2018 cüa Thu trng Chinh phü ye tO chuc triên khai thirc hin hiu qua 
Lut ho trçi doanh nghip nhO và vira; Nghj djnh so 119/201 8/ND-CP ngày 
12/9/2018 cüa ChInh phü quy djnh ye boa dan din t1r khi ban hang boa, cung 
cap djch v và Chi thj sO 04/CT-BTC ngày 15/10/2018 cüa Bô trithng BTài 
chInh ye vic tang cithng cOng tác quãn 1 nci và cuOng chê thu hOi nç thuê dê 
giám nq d9ng ngành thuê quãn 1 và Lut Quân 1' thuê so 38/201 9/QH 14 ngày 
13/6/2019. 

- T chüc triên khai thirc him nghiêm tüc, có hiu qua các chInh sách ci1a 
ChInh phi ye nhüng giãi pháp on djnh kinh tê vT mô, kIch thIch dâu tiz và tiêu 
dung, các nhim vii, giâi pháp chü yêu thirc hin Kê hoach phát triên kinh tê - xà 
hi và dir toán ngân sách nhà nuóc näm 2022 theo chi dio cüa ChInh phi, Thu 
tu&ng ChInh phi. 

Tp trung có hiu qua các K hoach cüa UBND tinh nhix: K hoich s 
10/KH-UBND ngày 22/01/2019 thirc hin Nghj quyêt sO 05-NQ/BCSD ngày 
10/01/2019 cüa Ban can sir Dàng UBND tinh ye tp trung länh dao,  chi  dao  day 
math câi cách thu ti1c hành chinh; Kê hoach 1 7/KH-UBND ngày 31/01/2019 
thirc hin Nghj quyêt sO 02-NQ/BCSD ngày 07/01/2019 cüa Ban Can sr Dâng 
UBND tinh ye tang ci.thng các giãi pháp nâng cao hiu qua thu hut dâu tu tren 
dja bàn tinh; Ké hoach so 99/KH-UBND ngày 09/8/2019 thirc hin Chuang 
trInh hành dng so 32/CTr/UJ ngày 19/6/20 19 cüa Ban Thumg v1i Tinh u thiic 
hin Nghj quyêt so 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 cüa Bô ChInh trj ye nâng cao 
hiu qua quân 1', khai thác sü diing và phát huy các nguOn hrc cüa nén kinh tê; 
Kê hoach sO 101/KH-UBND ngày 14/8/2019 ye co câu lai  ngành du ljch Ninh 
BInh dáp rng yêu cau phát triên du ljch trâ thành ngành kinh tê müi nh9n; Ke 
hoach so 122/KH-UBND ngày 18/9/2019 thirc hin Chi thj so 23-CT/TU ngày 
3 1/7/2019 cüa Ban Thu&ng vi Tinh u' ye tang ci.thng sir lãnh dao  cüa Dãng 
trong cOng tác quán 1 dâtdai trên dja ban tinh NinhBInh; K hoach so 39/KH-
UBND ngày 3 1/3/2020 y  trien khai thrc hiên Chiên 1uc tài chInh toàn din 
quôc gia den näm 2025, dnh huàng den näm 2030 cüa tinh Ninh BInh; Kê 
hoach s 46/KH-UBND ngày 15/5/2020 ye ca câu 'a  ngành djch vii den närn 
2020, djnh hucng den näm 2025 trên dja bàn tinh Ninh BInh; K hoach so 

80/KH-UBND ngày 08/6/2021 cüa UBND tinh ye triên khai thirc hin Nghj 
quyt so 98-NQ!BCSD ngày 24/5/202 1 cüa Ban can sir Dâng UBND tinh ye giái 
pháp nâng cao chi sO näng 1irc canh tranh cap tinh (CPI) nãm 2021 và nhng 
näm tip theo, K hoach s 106/KH-UBND ngày 12/7/2021 ye triên khai thirc 
hin Nghj quyet so 01 -NQ/TU ngày 20/4/2021 cüa Ban chap hành Dàng b tinh 
v Xây dirng ChInh quyên din t1r, chuyên dôi sO den näm 2025, djnh hung den 
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nãm 2030; K ho.ch s 1331KH-UBND ngày 19/8/2021 ye triên khai Kêt 1un 
so 62-KL/TU ngày 14/5/5021 tiêp tVc  thirc hin Nghj quyêt so 01-NQ/TU ngày 
20/4/2021 cUa Ban Chap hành Dâng b tinh ye Xây dimg ChInh quyên din tr, 
chuyên dôi so den näm 2025, djnh hiing den näm 2030; Kê hoach so i 33/KH-
UBND ngày 19/8/202 1 ye triên khai Kêt 1un so 62-KL/TU ngày 14/5/202 1 tip 
t1ic thirc hin Nghj quyêt so 01 -NQ-TU, ngày 12/8/2016 cüa Ban Thuing v1i 
Tinh u ye cãi each thu tiic hành chInh, nâng cao näng 1irc canh  tranh cap tinh và 
tang cu&ng thu hiit dâu tu trén dja bàn tinh Ninh BInh,... Tiêp tVc dôi mâi Va 
4n hành hoat dng có hiu qua b phn mt cira lien thông cap huyn, cap xâ 
theo Ké hoach so 138/KH-UBND ngày 27/8/202 1 cüa UBND tinh ye triên khai 
Dê an dôi mOi vic thirc hin c chê rnt cira, mt cUa lien thông trong giài 
quyêt thu tic hành chInh, gãn vOi chuyên dôi so trong boat dng cung cap djch 
vii cong trên dja bàn tinh Ninh BInh, nhäm tang cung nâng cao chat luqng th?c 
thi cong vi cüa di ngQ can b, cong chirc, viên chrc. Tháo g khó khãn, vithng 
mac, khuyên khIch dâu rn, thüc day san xuât kinh doanh, tao  diêu kin thun lçii 
thu hut tôi da nguôn hrc dâu tu phát trien nhanh, ben v&ng, trong do tp trung 
vào các dir an kin, có uu the ye tang trithng và nguOn thu lâu dài cho ngân sách 
dê dam bào on djnh nguôn thu diigc giao kê hoach dâu näm, co quan Thuê và c 
quan Kho bac  nhà nuuc có trách nhim thrc hin theo quy djnh tai Nghj quyêt 
so 94/20211NQ-HDND ngày 27/9/2021 cüa HDND tinhNinh BInh, ban hành 
Quy djnh phân cap nguôn thu, nhim v11 chi và t' 1 phân tram phân chia các 
khoãn thu gifla ngân sách các cap chInh quyên dja phuang tinh Ninh BInh. 

2. Cc quan Thu tip tiic cài cách thu tic hành chInh v thu, dy mtnh 
iLrng diing cOng ngh thông tin,trong quân l thue; thithng xuyên theo dOi, kiêm 
tra, kiêm soát yjéc kê khai thué cüa các tO chuc, cá nhân theo quy djnh cüa pháp 
1ut ye thue, yiêc khai báo ten hang, ma hang, thuê suât, trj giá, sO krng,... dê 
phát hin kjp thai các tnrng hp ke khai không dñng, không dü, gian 1n thuê. 
Tang cung cong tác quãn 1 thu, chOng that thu, trong do tp trung vào các 1mb 
vuc thu tir dat dai, khoang san; thu tü các dir an bet thai gian uu dãi, thu tü hoat 
dng kinh doanh thiwng mai din tr, kinh doanh dira trên nên tang sO,... 

Chi dao  quyt 1it cong tác quàn 1 thu ngân sách nba nuórc, chng that 
thu, chông chuyên giá, trôn thue; gian I.n thuong mai; don doe thu hôi nq thuê, 
giàm nq d9ng thue; kiêm soát chit chë vic hoàn thuê giá trj gia tang; day nhanh 
thuc hiên hoá don diên tü. 

Thu?.ing xuyen theo dôi, phân tIch, dánh giá c1i th k& qua thu, di,r báo 
tInh hInh san xuât kinh doanh yà nhtthg yêu tO tác dng; chi rO nhttng nguôn thu, 
don yj, dja bàn thu thâp, xác djnh rO nguyen nhân, trOn d d ra giâi pháp 
diêu hành thu phu hp. BOng thii chi ra nhQiig khoàn thu, dja bàn cOn tiêm 
nang, d dn sirc chng that thu, khai thác tang thu. Tiêp tVc trien khai các chInh 
sách ru dãi thuê theo quy djnh tao  diêu kin cho doanh nghip vuçt qua khO 
khän, On djnh san xuat kinh doanh. Thirc hin thu dung, thu dü, kjp thM các 
ngun thu phát sinh, dng yien hp 1 các khoãn thu vào ngãn sách Nhà nuc, 
nhãm khuyên khIch san xuat kinh doanh phát triên, tang tIch 1u, nuOi duO'ng và 
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phát trin ngun thu. Dy nhanh tin d c phn hoá, thoái v6n nhà nithc tai 
doanh nghip; don dôc doanh nghip np thuê day dü vào ngân sách nhà nuâc 
phân 1çi nhun sau thuê con li sau khi trIch l.p các qu5 theo quy djnh. 

3. Các phOng, ban, ngành, hi, doàn the, các dan vj cüa huyn, UBND các 
xã, thj trân triên khai day dü, kjp thai Lut Quàn 1, sr ding tài san cong va cac 
van bàn quy djnh chi tiêt thi hành Lu.t; thirc hin nghiêm tic chi thj sO 32/CT-
TTg ngày 10/12/2019 cüa Thu tuâng ChInh phü. To chüc vic rà soát, kiêm tra, 
don doe, th1rc hin các phuang an sap xêp 1i, xir 1' sap xêp l.i, xu l xe 0 tO, 
may moe, thiêt bj báo dam theo tiêu chuân, djnh mrc sir dung tài san cOng. Thirc 
hin nghiêm quy djnh ye dâu giá khi thirc hin ban, chuyên nhucmg, cho thuê tài 
san cOng, giao dat, cho thuê dat theo quy djnh ciia pháp lut ye quân l', sü diing 
tài san cOng, pháp lut ye dat dai. 

4. D dam bâo n djnh trong vic diu hành ngân sách, nâng cao kS' 
cu'ang, trách nhim, tInh chü dng, cOng khai minh bach trong vic quàn l 
nguOn thu và thirc hin t' 1 phân tram (%) phân chia giüa ngân sách các cap 
chinh quyên dja phuang trên dja bàn huyn, ca quan Thuê và ca quan Kho bc 
nba nuic có trách nhim: 

- Chi ciic Thu khu virc Kim San — Yen Khánh g1ri danh bt các doanh 
nghip ngoài quOc doanh và các tO ehüc, h gia djnh, cá nhân có san xuât, kinh 
doanh khác do Chi ciic thuê là ca quan thuê quãn l trirc tiêp theo quy djnh cüa 
pháp lut den UBND huyn, Kho bac  nhà nithc nai giao djch và phOng Tài 
chInh — Kê hoach huyn ngay sau khi UBND huyn có quyêt djnh giao dçr toán 
ngân sách hang nãm, lam ca sà dê thirc hin phân chia các khoàn thu gifra ngân 
sách các cap theo quy djnh. 

- Kho bac  nhà nuOc huyn can cir danh sách do Chi ciic thu khu virc Kim 
San — Yen Khánh gui den dê thrc hin phân chia các khoân thu gia ngân sách 
các cap theo quy djnh. Tru&ng hqp doanh nghip mói thành l.p, Chi ci.ic thuê 
khu virc Kim San — Yen Khánh có trách nhim thông báo kjp thai cho Kho bac 
Nhà nuOc, phOng Tài chInh — Kê hoach lam can cu thrc hin phân chia các 
khoàn thu giüa ngân sách các cap theo quy djnh. 

- Di vi mt s khoân thu d.c thü, nhu: Thu bao v mOi tru0ng di vi 
xäng, dâu; PhI bão v mOi tru?Yng dôi vâi rn.râc thai,... ca quan Thuê phOi hqp 
vi Kho bac Nba nuâc h1thng dan ké khai, np thuê dung mic 1c ngân sách nba 
nuâc và phân cap ngân sách theo quy djnh. 

5. PhOng Tài nguyen và MOi tru&ng phi hçp vth các c quan có lien 
quail, UBNID các xâ quân 1, hoàn chinh ho s ye dat dai, chuyên cho ca quan 
thuê dê xác djnh nghTa tài chInh và don doe, thu np day dü, kjp thai cac 
khoàn dat dai vào NSNN. Thirc hin nghiêm quy djnh ye dâu giá khi thirc hin 
ban, chuyen nhuqng, cho thuê tài san cOng, giao dat, cho thuê dat theo quy djnh 
cüa pháp 1ut ye quãn 1 sü diing tài san công, pháp 1ut ye dat dai. 

6. PhOng Tài chInh — K hoach phi hqp vâi Chi cic thu tang cu&ng 
cOng tác kiêm tra theo chüc nang quan l nhà nithc ye Tài chInh- Ngân sách trên 
dja bàn, d.c bit nhng tO chüc, cá nhân cO dâu hiu vi phm các quy djnh cüa 
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Nba nrnfc v quãn I ngun thu, chi do b phn ngân sách xã thithng xuyên 
hithng dan, kiêm tra dOn dOc các xA tp trung th1rc hin khai thác nguOn thu, 
nuOi dung nguOn thu, phãn ánh nguOn thu vào NSNN theo quy djnh. 

7. Ch d báo cáo tInh hInh, kt qua thu ngân sách: 

- Djnh kS'  vào ngày 05 hang tháng, Chi ciic thu báo cáo tInh hInh thu 
NSNN (so iQy kê den hét tháng tnrôc) trén dla  bàn, trong do có chi tiêt tInh hInh, 
kêt qua thu cña trng don vj thu, cüa các doanh nghip (ten doanh nghip, so 
thuê phát sinh phái np, sO nçi thuê, so thuê dãnp, sO thuê chua np, 1' do chua 
np, giãi pháp thu n d9ng thuê...); so sánh tOc d tang, giãm vâi cüng k3' nàm 
truc; phân tIch nguyen nhân biên dng sO thu (tang, giám). Riêng tháng 12, yêu 
câu báo cáo hang tuân dê UBND huyn kjp thi chi do. 

- Djnh k' hang qu' (chm nht là ngày 05 cüa tháng dAu qu sau), giao 
Phông Tài chInh - Kê hoach chü trI, phôi hçp v6i Chi Ciic thuê, Kho bc nhà 
nuc huyn và Van phông UBND huyn can cü so thu NSNN trên dja bàn dê 
xác dnh so thu NS cap huyn duçic hu&ng theo quy dnh, báo cáo UBND huyn 
kjp thai chi dao  cOng tac thu NS dam bão so thu can dôi NS huyn. Riêng tháng 
10 và tháng 11, yêu câu báo cáo hang tháng; tháng 12, yêu câu cp nht, báo cáo 
hang tuân. 

- Di vài thu tin si1r d'ing dt: Djnh kS'  hang tháng yêu cAu Phông Tài 
nguyen và Môi tri.thng phOi hcrp vi Chi Ciic thuê, Kho bc Nhà nuâc báo cáo 
chi tiêt vic giao dat, dâu giá quyên sir dçing dat, cho thuê dat, chi tiêt thng xã, 
thj trân, báo cáo UBND huyn. DOi vi tháng 12, yêu câu báo cáo hang tuân dê 
UBND huyn kjp thèi chi do. 

Diu 5. To chfrc diu hành dir toán chi ngãn sách nhà ntrrc 

1. U ban nhân dan các xã, thj trn và các co quan, don v sir diing ngân 
sách thirc hin chi trong pham vi dir toán ngân sách di.xcic giao, dOng thii tiêp tijc 
thrc hin có hiu qua Nghj quyêt 02-NQ/BCS ngày 08/01/2018 cüa Ban can sir 
Dâng UBND tinh ye tang cu'&ng quãn l chi tiêu ngãn sách Nhà nuOc, th1rc hành 
tiêt kim, dam bâo hiu qua; Kê hoach sO 03/KH-UBND ngày 11/01/2018 cüa 
UBND tinh triên khai thirc hin Ngh quyêt so 02-NQ/BCSD ngày 08/01/2018 
cüa Ban can sir Dâng UBND tinh; Van bàn so 787/UBND-VP5 ngày 04/12/2018 
cüa UBND tinh ye vic thirc hin Chi thj so 3 1/CT-TTg ngày 08/11/2018 cüa 
Thu tuàng ChInh phü. Co quan Tài chInh, Kho b,c Nhà nuOc tO chirc dieu hành 
ngân sách trong phm vi d toán duqc duyt, thrc hin kiêm soát chi chat chê, 
thirc hin dOi chiêu, thu hOi cong nci, kiem ké tài san, khoán kinh phi dam bào 
theo dung miic dIch, tiêu chuân, djnh müc chê d Nba nuâc quy djnh. Trong do: 

a) Di vâi nhim vv dt xut phát sinh ngoài k hoach: 
- Di vói nhim vii phông, chng, khc phiic hu qua thiên tai, thàm ho, 

djch bnh trén din rng vi müc do nghiêm tr9ng, nhim vii ye quOc phông, an 
ninh và nhim vv cap bach khác ma sau khi sap xêp lai  ngân sách dâ giao, sir 
diing hêt d%r phông ngân sách ma van chua dü nguOn: Don vj có van bàn gui 
Phông Tài chinh - K hoch huyn tham muu, trInh UBND huyn ph.rong an 
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giãi quyt d báo cáo Thu?mg trirc Huyn u, Thithng tnjc HDND huyn xem 
xét quyêt djnh theo diing quy djnh cüa Lut NSNN. UBND huyn không xem 
xét giài quyêt tr'çrc tiêp van bàn cüa các dcm vj khi chua có ' kiên tham mru 
bang van bàn cüa Phông Tài chInh - Ké hoch. 

- Di vâi nhim vii phát sinh khác: Các nhim v dà có ' kin chi dto cüa 
Huyn u' vá UBND huyn thI Phông Tài chInh — Kê hotch tham muu, trInh 
UBND huyn dé báo cáo Thithng trirc Huyn ui', Thi.thng trirc HDND huyn 
xem xét quyêt djnh. Doi vâi nhim vii dt xuât phát sinh khác ngoài dir toán, 
dan vj chii dng sap xêp 1i các khoàn chi trong dir toán duqc giao dê thirc hin. 

b) Di vôi UBND các xâ trong tru&ng hçip s thu ngân sách duqc hiRing 
theo phân cap không dt dir toán, UBND các xã xây dirng phuang an diêu chinh 
giâm chi tuang irng, tp trung cat giâm ho.c giãn, hoân nhng nhim vli chi 
chua thirc si.r cap thiêt báo cáo Thuèng trrc Hi dong nhân dan cüng cap xem 
xét, quyêt djnh theo quy djnh cüa Lut Ngân sách Nhà nuc. 

2. Di vâi s thu tin sir diing dtt, thu x s kin thi&, thu c ph&n hoá và 
thoái von nhà nuOc cüa doanh nghip nhà nuc do dja phuang quán 1 (neu co), 
các nguOn thu khác gan vói nhim v11 chi cii the, trong diêu hành can can cü d1r 
toán dâ drçic giao và tiên d thirc hin thu thrc tê, trtrOng hcip dr kiên giâm thu 
so vói dr toán, dông thài ngân sách dja phuang không the bü däp tr các khoán 
tang thu khác thI chü dng rà soát, cat giãm hoc giãn tiên d thirc hin các cong 
trInh, dir an duçc bô trI tix nguôn thu nay. 

3. Các Co quan, don vj lien quan phi hçip vii Co quan tài chInh thiRing 
xuyên kiêm tra vic to chirc thirc hin các chê d, chinh sách 0' các don vj, ngân 
sách cap dixOi; quàn 1i chat chë các khoãn chi ngân sách nhà nu0'c theo diing dir 
toán duçic giao, giái ngân von trong phm vi kê hoch; hn chê tôi da vic irng 
tri.râc dir toán, các tru0'ng hqp üng thirc hin theo dung quy djnh cüa Lut Ngân 
sách nba nu0'c, Lut Dâu tu cOng và các van bàn huàng dk. Thirc hin tiêt kim 
trit dé các khoàn chi thu0'ng xuyên, giãm mnh kinh phi to chi'rc hi nghj, hi 
thão, khánh tiêt, di nghiên ct'ru, khào sat nuâc ngoài; quãn 1 các khoãn chi dâu 
tu, xây dmg co bàn (XDCB), mua sam, sira cha cht chë, diing quy djnh; chi 
ban hanh chInh sách lam tang chi Ngân sách nba nuOc khi that sir can thiêt và có 
nguOn bão dam. Thirc hin cãi cách thu tVc hành chInh, m0' rng üng dung cong 
ngh thông tin, kêt nôi thông suôt, di dôi v0'i tang cu0'ng giám sat trong quãn l 
chi ngân sách nhà nu0'c. Chü dng sap xêp chi thuông xuyên, ixu tiên các nhim 
vi1 quan trong, bào dam nguOn lirc thirc hin các chInh sách an sinh xâ hi và 
diêu chinh tien luong, không dê xây ra tInh trng n luong can b, cOng chirc, 
viên chirc, các khoàn chi cho con ngu0'i và chInh sách dam bão xä hi theo chê 

d. 
Diêu 6. Dôi vó'i các do'n vl sfr ding ngân sách Nhà nu'&c. 

1. Can cir dr toán duçic UBND huyn giao, các don v sü diing ngân sách 
1p d\r toán chi tiêt theo miic 1iic ngân sách g1ri 01 b cho PhOng Tài chInh — K 
hoach dé thâm tra (dôi v0'i don vj trrc thuc thI dông th0'i gCri 01 b cho co quan 
quãn 1 cap trén). Sau khi có thông báo ket qua thâm tra cüa PhOng Tài chInh — 
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K hoch các cY quan, dcrn vi thrc hin r1it dçr toán tai  Kho bc Nhà nuóc noi 
giao djch theo ché d, djnh mirc chi tiêu ngan sách dâ thrgc các Co quan nhà 
nuc có thâm quyên ban hành và tiên d, khôi luqng thiic hin nhim vii. 

Các khoãn chi thanh toán cá nhân (luong, phii cp luung, trçl cp xã hi 
..) dam bão thanh toán chi trã trng tháng cho các dôi tuqng htthng lirong, trçl 

cap tü ngân sách nhà nuc; thrc hin nghiêm tüc vic trá luong qua tài khoàn 
cho các dôi tixçmg hithng lucing tir Ngân sách nhà nuc theo dung quy dnh hin 
hành. TrIch np các khoãn dóng gop (Báo hiêm xä hi, Bão hiêm y tê, Bâo hiêm 
that nghip, kinh phi cong doàn) kjp thi theo dung quy djnh cüa pháp 1u.t. 

NhQng khoàn chi có tInh chétt thà'i vJi hoc chi phát sinh vào mt s thai 
diem nhu dâu tu XDCB, mua sam, sira chUa và các khoàn chi có tInh chat không 
thung xuyên khác: thirc hin thanh toán theo tiên d, khôi luccng th?c hin dôi 
vâi các khoãn chi có hçip dông và thirc hin thanh toán theo ché d quy djnh dôi 
vâi các khoân chi không Co hqp dông; dam bào vic chi ngân sách nhà nuóc 
trong phm vi di,r toán ngân sách di.rqc cap có thâm quyên giao và tiên d thu 
ngân sách. 

2. Di vâi các quyt djnh b sung phát sinh trong qua trInh th chirc thrc 
hin dr toán ngân sách, các don vj si:r dung ngãn sách 1p dir toán chi tiêt giri 
Phông Tài chinh - Kê hoach dê thâm djnh và ban hành thông báo. Giao cho 
PhOng Tài chinh - Kê hoach can cir vào diêu kin thirc tê, thông báo cii the cho 

dcinvj. 
Can cir vào thông báo cüa Co quan Tài chInh các don vj thrc hin rut dr 

toán tai Kho bc nhà nuâc noi giao djch theo chê d, djnh müc chi tiêu ngân 
sách ctâ duçic cci quan nhà nuóc cO thâm quyên ban hành và tiên d, khôi luqng 
thrc hiên nhim vi. 

Uy quyên cho Truing PhOng Tài chInh — K ho.ch duyt c.p kinh phi h 
trg cho các co quan, don vj k.hôi TW, tinh dóng trén dja bàn huyn và mt so 
hip, hi khác (can cr vào tiên d thu ngân sách hang tháng). 

3. Di vôi các don vj duqc giao quyn tr chü sir diing kinh phi, don vi 
chü dng 1p dr toán gui PhOng Tài chInh - Kê hoach thâm dinh, thông báo dr 
toán kinh phi và chü dng to chüc thrc hin theo ké hoach näm. DOi vâi các don 
vj su ding kinh phi sr nghip, kinh phi dc thü; don vj 1p t trInh gui Phông 
Tài chInh - Kê hoch thâm djnh, PhOng Tài chinh — Ké hoach tham mixu cho 

UBND huyn diêu hành dir toán theo tiên d thrc hin cüa nhim viii. 

4. Báo cáo tInh hInh thirc hin dr toán ngân sách nhà nixc theo quy djnh 
cüa Lu.t Ngân sách nhà nuOc và các van bàn hithng dan cüa cap có thâm quyên. 

Diu 7. Chi b sung tr ngân sách huyn cho ngân sách các xã, thj trn 
bang hlnh thuc rut dr toán ti Kho bac Nhà nuOc: 

1. Di vâi b sung can di, bô sung có rniic tiêu d thirc hin ch d chinh 
sách tr ngân sách huyn cho các xa, thj trãn di.rc giao ti Quyet djnh so 
7981/QD-UBND ngày 14/12/2021 cüa UBND huyn ye vic giao chi tiêu kê 
hoch phát trien kinh tê - xã hi và dir toán ngân sách nhà nithc näm 2022 (sau 
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day gçi tt là Quyêt djnh s 798 1/QD-UBND), các xã, thj trân chü dng thçrc 
hin rut dr toán tai  kho  bac  Nhà nuc theo nguyen the hang tháng không vi.rt 
qua 1/12 tong mrc bô sung can dôi cà näm. 

Riêng tháng 1 do nguôn thu con thp và nhim vii chi lan nén m1rc rut dv 
toán cao hcin các tháng khác, song không duqc riit qua 12% tong müc bô sung 
can dôi cà nãm. Phân cOn lai duçyc chia déu cho 11 tháng, hang tháng mirc ri:it dir 
toán không vuçYt qua ui 1 cüa phân cOn 1aj  sau khi trü di so dã rOt cOa tháng 1 Va 
bach toán vào khoãn thu, chi bô sung can dôi. 

Trithng hçip dc bit cn tang tin d rOt dir toán b sung can di, UBND 
các xà, thj trân phâi có van bàn dê nghj gui PhOng Tài chInh — Kê hoach xem xét 
trmnh UBND huyn quyêt djnh. Giao phông Tài chInh — Kê hoach  can cr vào 
diêu kin thirc tê, xem xét, thông báo cho UBND các xã, thj trân mOe tang tiên 
d rOt dir toán bô sung can dôi. Can cO vào thông báo cUa PhOng Tài chInh — Ké 
hoach, các dun vj thirc hin rOt dir toán tai  Kho  bac  Nhà nuóc nai giao djch, 
dông thai Kho btc Nba nuoc huyn thirc hin và trO vào tong mOe bô sung can 
dôi, các tháng tiêp theo van cho rOt dir toán theo mOe bInh quân trên cho den khi 
hêt dir toán. 

2. Doi vOi các khoãn b sung cO rnic tiêu tO ngân sách huyn cho các xã, 
thj trân, gôm Ca bô sung có mvc  tiêu dê chi XDCB, chi thithng xuyên theo dr 
toán duçic giao tai  Quyêt djnh so 798 1/QD-UBND ngày 14/12/2021 cOa UBND 
huyn, UBND các xâ, thj trân can cO vào thông báo cOa PhOng Tài chInh - Kê 
hoach thvc hin rOt dv toán tai  Kho  bac Nhà nuOc noi giao djch. 

3. Trung hqp trong näm ngân sách huyn Ong trithc dv toán b sung có 
m1ic tiêu von dâu tix näm sau cho ngãn sách xã, khi rOt dv toán Ong truac phãi 
hach toán thu, chi vào ngân sách näm sau theo quy djnh. 

4. U ban nhân dan các xä, thj trn 
- Can cO vào các khoãn b sung có mic tiêu UBND huyn giao, UBND 

các xâ, thj trân thvc hin phân bô dv toán dam báo dOng mic tiêu. Các xã, thj 
trân thvc hin lông ghép các nguôn von chuang trInh muc  tiêu trên dja bàn theo 
ché d quy djnh dê phát huy hiu qua sO ding ngân sách; ngoài nguôn von ho 
trci cO mvc tiêu tO ngân sách huyn chO dng bô tn ngân sách cap mInh và các 
nguôn tài chInh hçp pháp dé thvc hin. 

- Dnh kS'  hang qu, UBND các xã, thj trn có trách nhim tng hçip báo 
cáo PhOng Tài chInh - Kê hoach tInh hInh thvc hin kinh phI ngân sách huyn 
bô sung có mvc tiêu cho ngân sách xa. Truang hqp xã, thj trân không thc hin 
chê d báo cáo hoc báo cáo khOng dOng và day dO theo quy djnh, PhOng Tài 
chinh- Ké hoach se tam  dOng cap kinh phi bô sung cho xä, thj trân cho den khi 
có báo cáo day dO. 

- Trong qua trinh diu hành ngân sách, UBND các xâ, thj trn duqc bO 
sung kinh phi có miic tiêu can khân truang phân bô và sO diing nguOn kinh phi 
dOng mvc dich, kjp thOi, có hiu qua; tránh vic chuyên nguôn sang näm sau 
không dOng quy djnh. 
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- Kt thiic näm ngân sách, UBND các xã, thj tr.n tong hçp báo cáo tInh 
hInh sir dung các khoán bô sung có miic tiêu ttr ngân sách huyn ye Phông Tài 
chInh - Kê hoach. Trung hqp két thiic näm ngân sách, sO dã r& dr toán dôi vâi 
các nhim vii chi tiir nguôn bô sung có miic tiêu tr ngân sách huyn cho ngân 
sách xâ không thc hin bet, hotc không rut hêt dir toán b sung có mvc tiêu ti1 
ngân sách huyn cho ngân sách xã theo thông báo cüa Phàng Tài chInh — Kê 
hoach, UBND các xã có trách nhim báo cáo Phông Tài chInh - Kê hoach dê 
tong hccp trInh UBND huyn xem xét, giái quyêt. 

5. Kho bac  Nhà nu9c huyn. 
- Can cü giy rut dir toán ngân sách cüa các xä, thj trn di vi b sung 

can dOi Kho bac  nhà nuâc ncii giao djch kiêm tra tong mirc bô sung can dôi tir 
ngân sách cap huyn cho các xä, thj trân duqc giao tai  Quyêt djnh so 798 1/QD-
UBND ngày 14/12/2021 Va các Quyêt djnh cüa UBND huyn phát sinh trong 
qua trmnh tO chrc thirc hin, sau do hich toán chi bô sung có mi1c tiêu ngân sách 
cap trên, thu bô sung có mic tiêu ngân sách cap dthi nhi.r quy djnh dOi vâi các 
khoãn bO sung ti.ir ngân sách trung uang cho ngân sách dja phisang. 

- Djnh kS'  hang tháng, chm nh.t vào ngày 15 tháng sau, Kho bac nhà 
nuâc huyn thrc hin tOng hçip, báo cáo PhOng Tài chInh — Kê hoich ye kêt qua 
rut dir toán chi bô sung can dOi, bô sung có miic tiêu cüa ngân sách cap trên cho 
ngân sách cap duói trong tháng truOc. Trng hçp phát hin vic rat dr toán chi 
bô sung can dOi, bô sung có miic tiêu cüa ca quan tài chInh không dñng quy 
djnh, Kho bc Nba nuóc có van ban thông báo cho ccr quan tài chInh biêt, dông 
thii tam  drng vic rut di,r toán chi bô sung can dôi ngân sách, chi bô sung có 
mlic lieu tü ngân sách cap trên cho ngân sách cap dui. 

Diu 8. Quân 1 vn du ti.r XDCB, vn sr nghip có tInh cht dâu tii tir 
nguOn Chucing trInh miic tiêu Quôc gia và nguOn h trçi có miic tiêu t1r ngân 

sách tinh. 

1. Vic quân 1 sr diing vn du tu cong thrc hin theo Lut Du ti.x công, 
Nghj djnh sO 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phá quy djnh chi tiêt 
thi hành mt so diêu cüa Lut Dâu tu cong và các van ban huâng dan. 

2. T.t cá các dir an duçc giao kê boach dâu tu XDCB näm 2022 chi dugc 
thrc hin khôi luqng tbeo mac von ke hoach giao tai  Quyêt djnh sO 798 1/QD-
UBND ngày 14/12/2021, dê khOng phát sinh nç dçng XDCB. DOi vói nhUng 
cong trInh, dir an thirc hin khOng dung tiên d phãi báo cáo c quan có thârn 
quyên quyêt djnh diêu cbinh dé chuyen von cho nhtrng dir an có tiên d trien 
kbai nhanh, có khã näng hoàn thành trong näm 2022 nhi.rng chua duçic bO trI dü 
von. 

3. Nhp dir toán chi du tix XDCB vào h thng TABMIS d Kbo bac 
Nba nuóc huyn thanh toán cho các dr an. 

Trén c s& ké hoch vn du tu XDCB duçxc giao, can ca tind rut d 

toán tü Ngân sách tinh; tiên d thu tien sa dung dat, thu lien xô sO kiên thiêt Va 

nhu câu thanh toán vOn cüa các chü dâu tu, PhOng Tài chInh — Kê hoach can dôi 
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ngun vn du tu XDCB, thông báo vn cho các chü dâu tu và KBNN ncyi thanh 
toán chi tiêt cho tirng dr an theo ma dr an dâu tu và ngành kinh té (Loi, 
Khoân) theo Phv luc II ban hành kern theo Thông Tu so 324/2016/TT-BTC 
ngày 2 1/12/2016 cüa Bô Tài chinh quy djnh ye h thông miic hic ngân sách. 

Di vói các dr an si:r dung ngun vn ngân sách tinh h trçl có mvc  tiêu. 

Phông Tài chInh - Kê hoach  to chirc thixc hin nhp dir toán chi dâu tu XDCB 
vao H thông TABMIS khi có thông báo cap von cüa S& Tài chinh và dugc 
UBND huyn duyt cap von cho các dir an dO. 

Trong tnr?mg hçip s thu tin sr ding dt, tin x s kin thi& không hoãn 
thành dir toán, dông thai thu can dôi ngân sách cap huyn cüng bj giám thu tong 
the, UBND huyn giao Phông Tài chInh — Ké hotch chü tn, phôi hgp vOi các 
&.Yn vj cO lien quan tham rnu'u cho UBND huyn phumg an thirc hin cAt giãm 
von bô trI cho các diii an tir các nguôn thu nay. 

Uy quy&n cho TruOng PhOng Tài chInh — K hotch duyt CaP vn h trçY 
xây drng Nhà VAn hóa xOm, phô theo kê hoch ho trq (cAn cir tiên d thu ngân 
sách hang tháng). 

5. Vic quàn l, thanh quyt toán kinh phi Ngân sách nba nuOc h trg 
mua 4t lieu cho xA dê dâu tu xây dirng các cong trInh ha tang kinh tê- xA hi 
thuc Chucing trInh xay dmg nông thôn mói trên dja bàn huyn tiêp tc thirc 
hin theo huOng dan lien ngành so 143 1/LCQ/STC-KBNN ngày 24/10/20 12 cüa 
Lien cci quan SO Tài chInh, Kho bac  Nhà nuOc tinh Ninh BInh và mt so vAn 
bàn quy djnh khác. 

6. Hang qu, PhOng Tài chinh — K hoich chü trI, phi hçip vOi Kho bac 
Nhà nuOc, Ban quàn l' dir an và các chü dâu tu báo cáo UBND huyn, Thung 
trirc Huyn u, SO Kê hoach — Dâu tu, SO Tài chInh tInh hInh thrc hin, giài 
ngân vOn XDCB dôi v&i các dir an cüa huyn sO diing von ngân sách nhA nuOc. 

Diu 9. Thirc hin cci ch sO diing nguOn thu tin si:r ding d.t trong can 
dôi ngân sách dja phucing de dâu tu xây drng cci sO ha tang kinh tê- xA hi, sO 
ding mt phân tO nguOn thu nay dê thirc hin cOng tác quy hoch, quãn l dat 
dai, sOm hoàn thành vic cap giãy chOng nhn quyên sO dung dat theo quy djnh. 
Tiêp tVc  thirc hin viêc bô tn kinh phi cho viêc do dac ltp bàn do dja chInh, 
dAng k2  dâtdai, cap Giây thOng nhn, xây dimg cci sO dO liçu dat dai, darn bão 
dành tôi thiêu 10% tOng so thu ngân sách các cap duçic huOng theo phân cap tO 
tiên sir diing dat, tiên thuê dat hang nAm theo Chi thj so 1474/CT-TTg ngày 
24/8/2011, Chi thj sO 01/CTT-TTg ngày 03/01/20 18 cüa ChInh phO và Kê hoach 
so 21/KH-UBND ngày 12/3/20 18 cüa UBND tinh. 

Ngun thu tO hoat dng X s kin thit trong d toán ngân sách dja 
phucing dugc sO diing cho chi dâu tu phát tniên, trong do uu tien cho linh virc 
giáo d'çtc — dào tao  và giáo duc nghê nghip, linh virc y té; phân con lai u'u tiên 
bô trI thirc hin các nhim v1j dâu tu phAt tniên quan tr9ng, cap bach khác thuc 
dôi tuçmg dâu tu cüa ngân sách huyn. Tnong qua trInh to chOc thirc hin, tntthng 
hçp tAng thu tO hoat dng xO sO kien thiêt so vOi dir toán HDND huyn giao, 
UBND huyn 1p phucing an phân bO chi dâu tu cho các cong trInh quan tr9ng 
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cüa dja phuo'ng, trong do uu tiên cho linh vrc giáo diic — dào tao,  d.y ngh& y t 
và nông nghip, nông thôn, t1ng phó vói biên dôi khI htu báo cáo Thumg tnrc 
HDND huyn quyêt djnh và báo cáo HDND huyn kêt qua thirc hin tai kS' hçp 
gân nhât. 

Diu 10. Näm 2022 tip tic áp dung mt1c luung co sO 1,49 triu 
dông/tháng. Các co quan, dan vj, UBND các xä, thj trân tiêp tiic bô trI ngân sách 
và thrc hin ca chê tài chInh tao nguôn dê thxc hinchê d cái cách tiên bang 
theo quy djnh tai Khoán 3, Diêu 4 Thông tu so 122/2021/TT-BTC ngày 
24/12/2021 cüa B tmOng B Tài chInh quy djnh ye to chtrc thrc hin dir toán 
ngân sách nhà nuOc näm 2022. Truèng hçp dã thirc hin các bin pháp tao 
nguOn theo quy djnh ma không dü nguOn thI có van ban báo cáo UBND và ca 
quan tài chInh cap trên dê cap bô sung t1r ngân sách cap trén dam bão nguôn 
thuc hin. 

Diu 11. Trong qua trInh chip hành ngân sách Nhà nuOc, tnthng hçp có 
sir thay dôi ye thu, chi dan vj thrc hin diêu chinh nhi.r sau: 

1. Dôi vOi các dan vj sO dung ngân sách. 
1.1 .Tru&ng hçp c.n diu chinh dir toán giüa các don vj sO dung ngân sách 

trirc thuc ma không lam thay dôi tOng mOe chi và chi tiêt theo tOng linh virc chi 
duçic giao, don vj sO dung ngân sách 1p dir toán diêu chinh, gi:ri Phông Tài 
chinh- Ké hoach (Kern theo xác nhân cüa Kho bac  nhà nixOc ye so du du toán 
dôi vOi don vj phái giám dir toán). PhOng Tài chInh- Kê hoach kiêm tra so du dir 
toántrInh UBND huyn, khi duçic sr dông cOa UBND huyn Phông Tài chInh 
— Kê hoach thirc hin diêu chinh dir toán trên H thông TABMIS, dông thi gOi 

Kho bac  nba nuOc noi giao djch lam can cO kiêm soát chi, cap phát, thanh toán. 

1.2. TruOng hçip diu chinh di1 toán tO kinh phi không th1rc hin ch d tir 
chO sang kinh phi thrc hin chê d tir chü; kinh phi không thung xuyên sang 
kinh phi thuOng xuyên; diêu chinh tang hoc giâm dir toán các nhim vii chi 
trong pharn vi dr man kinh phi duçic giao dà duçic ghi chü theo nhim vi chi 
trong quyêt djnh giao dir toán dâu näm ho.c quyêt djnh giao dr toán bô sung 
trong näm cüa UBND các cap, don vj báo cáo ca quan tài chInh cuing cap chQtm 
nhât truOc ngày 10 tháng 1,

1 näm hin hành. Giao co quan Tài chInh can cO vào 
diêu kin thrc tê cho kiên bang van bàn dê thirc hin, dam báo vic phân bO 
kinh phi thirc hin duçic các nhim vii durgc giao. 

1.2. Thi gian diu chinh dir toán dä giao cho các don vi sO dung ngân 
sách hoàn thành và gfri PhOng Tài chinh- Ké hoach truOc ngày 15 tháng 11 näm 
hin hành. 

1.3. Di vOi ngun thu dugc d lai chi tai  các Ca quan, dan vj trong qua 
trInh thrc hin nêu có so thu tang so vOi dir toán giao dâu näm, yeu câu các dan 
vi 1p dir toán chi bO sung (nêu co) gun Phông Tài chInh — Ke hoach de thâm 
djnh. Giao Phông Tài chInh — Kê hoach can cO diêu kin thinc tê thông báo cho 
các don vj thirc hin. 
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1.4. Vic diu chinh dir toán chi du tu phát trin dugc thrc hin theo quy 
djnh cüa Lut ngân sách nhà nuóc; Lut Dâu tu cong và cãc quy djnh cüa pháp 
1ut Co lien quan. 

2. D& vi các cp ngân sách: 
2.1. Nu có s ngãn sách duçic hu&ng theo phân cp tang so vâi dir toán 

duçc giao (tth tang thu theo quy djnh tai Khoãn 13 Diêu 12 Quy djnh ban hành 
kern theo Nghj quyêt sO 94/2021/NQ-HDND ngày 27/9/2021 cüa HDND tinh) 
sau khi thirc hin cap 1i cho ngân sách cap duâi (nêu co), trIch 1p nguôn dê 
thirc hin chê d câi cách tiên luccng theo quy djnh, phân vuçlt thu cOn lai  và so 

tiêt kim chi ngân sách so vOi d? toán, phOng Tài chInh — Kê hoach 1p phuong 
an sir dung dôi vi trng nhim vii chi theo thi'i tr ixu tiên tai  Khoân 2 Diêu 59 
Lut Ngân sách nhà nuâc trInh UBND huyn, báo cáo Thumg trlxc HDND 
huyn quyêt djnh và báo cáo HDND huyntai kS' h9p gân nhât; dOi vâi cap xä, 
b phn tài chinh, kê toán xa trInh UBND cap xâ thông nhât v1i Chü tjch và Phó 
chü tjch HDND cap xã quyêt djnh. 

2.2. Trong tru?ing hcrp s thu ngân sách dtrgc hi.r&ng theo phân cp không 
dat dr toán, UBND huyn, UBND cac xã, thj trân xây dirng phucing an diêu 
chinh giám chi ti.wng irng, tp trung cat giãm hotc giãn, hoãn nhüng nhim vi 
chi chua thirc sr can thiêt báo cáo Thung trrc HDND cüng cap xern xét, quyêt 
djnh tai kS' h9p gân nhât theo quy djnh tai diem a Khoãn 3 Diêu 52 Lut Ngân 
sách nhà nuc. 

Diêu 12. Pu phông ngãn sách 
1. D phOng trung hqp thu ngân sách dla phuong (khOng k thu tin str 

diing dat, xO so) giãm so vOi dir toán dugc giao, trong näm UBND huyn chi 
dio các cci quan, don vj tiêt kirn chi NSNN, phân dâu gianh 40% nguôn dir 
phOng ngân sách de xir 19 cuOi nãm khi nguOn thu khOng dat dr toán. 

2. Dir phOng ngân sách duqc si ding cho các nhim v11 sau: 

a) Chi phOng, chng, kh.c phic hu qua thiên tai, thám hoa, djch bnh, 
cru dói; nhim vIi quan tr9ng ye quOc phOng, an ninh vâ các nhirn v1i can thiet 
khác thuc nhim vii chi cOa ngân sách cap mInh ma chua duçc giao dir toán; 

b) Chi h trçi cho ngân sách cp duOi d thirc hin nhim v11 quy djnh tai 
diem a khoãn nay, sau khi ngân sách cap dtthi dã sir ding dir phOng cap rnInh dê 
thirc hin nhung chua dáp rng dugc nhu câu; 

c) Chi h trçY dja phuong khác theo quy djnh tai diem c Khoàn 9 Diêu 9 
cüa Lu.t Ngân sách Nhà nuic. 

3. Thâm quyên quyêt djnh sir dung dir phOng ngân sách: 
- Di vi dir phOng ngân sách cp huyn: Sau khi nhn duc van bàn dê 

nghj bO sung kinh phi (kern theo d%r toán chi tiêt) cüa các co quan, don vj, PhOng 
Tãi chInh — Ké hoach can cir vâo tiêu chuân, djnh rnüc thâm djnh trInh UBND 
huyn quyêt djnh 5ir ding dir phOng ngân sách cap mInh, djnh k9 báo cáo 
ThuO'ng trirc HDND và báo cáo HDND huyn tai  k9 h9p gân nhât 
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- Phông Tài chInh — K hoch có trách nhim tong hgp tinh hInh sCr diing 
dir phông ngân sách cap mInh báo cáo UBND huyn, Thu&ng trirc Hi ding 
nhân dan hang qu2 và báo cáo HDND huyn ti kS'  hçp gân nhât. 

- Di vâi dr phông ngân sách cp xã: UBND xã báo cáo Chü tjch, Phó 
chü tjch HDND hang qu và báo cáo HDND cap xã tii kS'  h9p gân nhât. 

Diêu 13. Xii' U tang thu, tit kim chi ngân sách so vói du' toán. 
S tang thu, tth tang thu cüa ngân sách dja phuang do phát sinh ngun thu 

tir dr an mâi di vào hoat dng trong thi kS' on djnh ngân sách phài np ye ngân 
sách cap trên và so tiêt kim chi ngân sách so vOi dir toán duçic sr diing theo thu 
tu tru tiên nhu sau: 

- Bô sung ngun thirc hin chInh sách tin hrcmg; 

- Thuc hin môt s chInh sách an sinh xà hôi; 

- Tang chi dâu tu mt so dr an quan tr9ng; 
- Thrc hin nhim vii quy djnh ti khoán 3 và khoán 4 Diu 59 Lut Ngân 

sách Nhà nuâc. 
Phông Tài chInh - K hoach 1p phiio'ng an sr diing tang thu và tit kim 

chi ngân sách cap mmnh trInh UBND huyn, báo cáo Thumg trrc HDND quyêt 
dnh và báo cáo HDND ti k' h9p gân nhât theo quy djnh tti Khoàn 6 Diêu 36 
Nghj djnh so 163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 cüa ChInh phil Dôi vâi cap xã, 
UBND cap xã báo cáo Chü tich, Phó chü tjch I-IDND cap xâ. 

Diêu 14. Xir 1 so dir dir toán ngân sách. 

1. Thirc hin chuyên nguôn sang näm sau dam bào theo dung quy djnh tai 
Khoàn 3 Diêu 64 Lut Ngân sách nhà nuóc, các van bàn huóng dan thi hành có 
lien quan và các van ban cüa ChInh phü, Thu tung ChInh phil ye diêu hành d%r 
toán Ngân sách nhà nuc näm 2022; Diêu 26 Thông tu 342/2016/TT-BTC ngày 
30/12/20 16 cüa Bô Tài chinh. 

2. Kho bac Nba nuc can cir vào Lu.t Ngân sách nhà nuOc, các van bàn 
huOng dan có lien quan và các van bàn cüa Chinh phü, Thu tung ChInh phü ye 
diêu hành dir toán ngân sách nhà nuóc nàm 2022, ' kiên cüa CG quan Tài chInh, 

UBND cap xã (dôi vôi ngan sách cap xa) thirc hin rà soát, xir l chuyên so du 
ngân sách nhà nuic sang näm sau theo quy djnh. 

Diêu 15. Kt du ngân sách cp huyn, cap xa ducic hach toán toàn b 
(100%) vào thu ngân sách näm sau. 

Diu 16. Thrc hành tit kim, chng lang phi; phOng, chng tham nhUng: 

Ngoài vic thrc hin tit kim các khoàn chi thisng xuyên theo quy djnh 

tti Khoàn 4 Diêu 5 Quy djnh nay, các cap, các ngành, các dan vj to chirc chi do 
thijc hin dy dii các quy djnh cUa Lu.t phông, chông tharn nhiing, Lut Thirc 
hành tiêt kim và chOng lang phi và các van bàn hisóng dan chi tiet thi hành 
Lut. xir 1' kjp thai, day dii nhQng sai phm duqc phát hin qua cong tác kiêm 
tra, thanh tra, kiêm toán; lam rO trách nhim ciia tirng to chirc, cá nhãn và thirc 
hin chê d trách nhim dôi vi thu tru&ng dan vj sir diing ngân sách nhà nithc 
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trong quán 1 diu hành ngân sách khi d xày ra thAt thoát, lang phi, sU diing 
ngân sách sai ché d, chInh sách. 

Diu 17. Thrc hin cong khai tài chInh, ngân sách nhà nuâc: 

1. Các cAp ngân sách thirc hin cong khai tài chInh, ngân sách nhà nuc 
theo quy djnh tti Thông tu sO 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 cüa B 
tru&ng B Tài chInh ye hung dan thirc hin cong khai ngân sách nhà nuâc dOi 
vi các cap ngân sách. 

2. Các dn vi si'r diing ngân sách, các t chirc dugc ngân sách nhà nuOc h 
trç thirc hin cong khai theo quy djnh tai Thông tu 61/201 7/TT-BTC ngày 
15/6/2017 cüa B Tâi chInh huâng dan thirc hin Quy chê cOng khai tài chInh 
dôi vói các dcnvj dçr toán ngân sách và các to chirc duçic ngân sách nba nithc h 
trci; Thông tu sO 90/201 8/TT-BTC ngày 28/9/2018 cüa Bô Tái chInh süa dOi, bô 
sung mt so diêu cüa Thông tu so 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/20 17 cUa Bô Tài 
chinh. 

3. Các ca quan, don vj duqc sU ding ngun vn dAu tl.r XDCB thuc 
nguôn von ngân sách nhà nthc thirc hin cong khai theo quy djnh ti Thông tu 
so 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 cUa B Tài chInh huing dan thrc hin 
quy chê cOng khai tài chInh dôi vOi vic phân bô, quán l sir diing von dâu tu 
XDCB thuc nguôn von ngân sách nhá nu&c. 

4. Các Co quan, don vi duçic giao quãn 1 các qu có nguôn tfs ngân sách 
nhà nuc và các qu có nguOn tir các khoán dóng gop cüa nhân dan thirc hin 
cong khai theo hithng dn ti Thông tu so 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 cüa 
B Tài chInh ye vic cOng khai tài chInh dôi vi các qu' có nguôn tü ngân sách 
nhà nuóc, và các qu có nguOn tr các khoãn dóng gop cüa nhân dan. 

5. Các co quan, don vj, t chirc duqc giao quãn 1, sir ding tài san cOng 
thirc hin cong khai theo quy djnh ti Miic 2 Chuong XIV Nghj djnh so 
151/2017/ND-CP ngày 26/12/20 17 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so diêu 
cüa Lutt Quán 1, sCr dung tài san công; Diêu 9, Diêu 10, Diêu 11 Thông tu sO 
144/2017/TT-BTC ngáy 29/12/2017 cüa Bô Tài chInh huàng dan mt sO ni 
dung cUa Nghj djnh sO 151/2017/ND-CP cüa ChInh phü. 

6. Di vi các khoân h trg trrc tip cüa nhà nuâc di ithi cá nhân, dan cu 
vic cong khai dugc thrc hin theo quy djnh ti Thông tu sO 54/2006/TT-BTC 
ngày 19/6/2006 cüa B Tài chInh ye huàng dan quy chê cOng khai ho trçv trrc 
tiêp cüa ngân sách nhà nuic dOi véd Ca nhân dan cu. 

7. Vic cong khai s 1iu, báo cáo thuyêt minh ngân sách ducic cOng khai 
trong chuyên miic cong khai trên trang/cOng thông tin din tir cüa UBND huyn. 
Phông Tái chmnh-Kê hoach däng k 1p chuyên mvc cOng khai ngân sách trên 
trang thông tin din t1r cüa huyn dé cOng khai so 1iu, báo cáo thuyêt minh ngân 
sách theo quy djnh, trong dO tao  1p chuyên miic con theo các ni dung cong 

khai sau: 
- Dr toán ngân sách dja phuong trInh HDND; 
- Dir toán ngân sách dja phuong dä ducic HDND quyt djnh; 
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- TInh hInh thirc hin dr toán ngân sách dja phuang trong nàm (qu, 06 
tháng, 09 tháng, nam); 

- Quyt toán ngân sách dja phung d duccc HDND phê chun; 

- Tong hçp tInh hInh Cong khai; 

8. UBND các xã, thj trn thit 1p trên trang thông tin din tr cüa xã, thj 
trân (dôi vâi nhüng dcin vj dä Co trang thông tin din tO) 1p chuyên mvc dê 
cong khai so 1iu, báo cáo thuyêt minh ngân sách nhà nuOc theo quy djnh, trong 
do tao lap các chuyên miic con theo các ni dung cOng khai sau: 

- Dr toán ngân sách nhà nufic dugc cp cO th.m quyên giao; 

- TInh hInh thixc hin dir toán ngân sách nba nuc trong näm (qu 06 
tháng, 09 tháng, nam); 

- Quyt toán ngân sách dã ducic cp có thm quyên phê duyt; 

- Tong hçp tInh hInh cong khai. 

9. Dy manh vic dàng tái cong khai trên các phuang tin thông tin dai 
chüng nhüng trung hgp trôn thuê, gian 1n thuê, chây ' không np thuê dung 
thai hn theo quy djnh cüa Lut Quãn 1 thuê. 

CH1XiNG III 
BIEU KHOAN THI HANH 

lJiêu 18. Quy djnh nay có hiu lirc thi hành trong nãm ngân sách 2022, 

chsçic áp diving thông nhât trên dja bàn huyn Kim Scm, nhüng quy djnh trithc day 

cOa UBND huyn trái vâi quy djnh nay dêu bâi bO. 
Diêu 19. Phông Tài chInh — K hoach, Chi Cc thuê khu vrc Kim San - 

Yen Khánh, Kho btc nhà nufic huyn, các dan vj có lien quan và UBND các xã, 
thj trân can cr vão ch'rc näng nhim vii duqc giao chju trách nhim thrc hin 

quy djnh nay.!. 
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