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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________________________

Quỳnh Nhai, ngày 15 tháng 7 năm 2022

V/v chỉ đạo, điều hành tài chính,
ngân sách quý III/2022

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành;
- Chủ tịch UBND các xã.
Thực hiện Công văn số 2580/UBND-TH ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh
về việc chỉ đạo, điều hành tài chính ngân sách quý III năm 2022;
Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính
phủ về giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KTXH
và dự toán ngân sách năm 2022, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các
cơ quan, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt
một số nội dung về quản lý, điều hành ngân sách quý III năm 2022, như sau:
1. Thu ngân sách
Tiếp tục rà soát, đánh giá tác động đến nhiệm vụ thu NSNN. Thường
xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu ngân sách trên địa bàn, xác định các nguồn
thu, các lĩnh vực, hoạt động còn thất thu, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng
mắc cho doanh nghiệp, tổ chức, thành phần kinh tế trong sản xuất, kinh doanh.
Tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển, nâng cao hiệu
quả sản xuất - kinh doanh của Doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành
chính, cải thiện môi trường đầu tư kết hợp với các biện pháp hỗ trợ khác nhằm
giải quyết khó khăn, đối với sản xuất - kinh doanh của các thành phần kinh tế,
thu hút các nguồn vốn đầu tư mới, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, quyết tâm
hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước theo dự toán đã được
HĐND huyện quyết nghị.
Tập trung cao các giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ thủ tục về
công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng tại các khu đất tổ
chức bán đấu giá quyền sử dụng đất, các dự án trên địa bàn trọng điểm, đảm bảo
vượt dự toán về đất năm 2022, để bù giảm thu thuế, phí từ hoạt động sản xuất
kinh doanh và các chính sách miễn, giảm thuế của Quốc hội, Chính phủ.
Duy trì hoạt động tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thu
ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Thực hiện chế độ thông tin
báo cáo kịp thời về tiến độ thu ngân sách, các khó khăn vướng mắc trong chỉ
đạo thực hiện dự toán thu ngân sách.
2. Chi ngân sách
Đôn đốc phân bổ và đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư
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công năm 2022 theo Công văn số 1684/VPCP-KTTH ngày 17/3/2022 của Văn
phòng Chính phủ, các Quyết định giao kế hoạch vốn, văn bản chỉ đạo của
UBND tỉnh về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh
tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của
Chính phủ, UBND tỉnh. Các chủ đầu tư chủ động phối phối hợp với các cơ quan
quản lý nhà nước trong chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, khẩn
trương hoàn thiện các thủ tục về công tác đấu thầu đối với các dự án khởi công
mới để triển khai thi công; hoàn thiện hồ sơ thanh toán với Kho bạc nhà nước
khi có khối lượng nghiệm thu.
Tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chi ngân sách, theo dự toán
được giao và tiến độ triển khai thực hiện, chi trả kịp thời các chính sách an sinh
xã hội, đảm bảo xã hội; chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, sự nghiệp y tế; chi
nhiệm vụ an ninh - quốc phòng quý III/2022.
Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội và dự toán ngân sách năm 2022, đã được HĐND huyện quyết nghị, xử lý kịp
thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo các
khoản chi phải được giải ngân, thanh toán và phát huy hiệu quả trong 6 tháng
cuối năm. Kiên quyết khắc phục tình trạng dồn chi vào cuối năm, hạn chế việc
kéo dài thời gian thực hiện các khoản vốn đầu tư, chương trình mục tiêu, chuyển
nguồn sang năm 2023 và tình trạng nộp trả ngân sách cấp trên.
3. Công tác quản lý điều hành ngân sách
Các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã triển khai có hiệu quả Luật thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng. Thực hiện kỷ
cương, kỷ luật tài chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối
với các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán trong lĩnh vực quản lý NSNN, đảm
bảo việc sử dụng NSNN tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, công khai, minh
bạch. Xử lý nghiêm và kịp thời theo quy định của pháp luật đối với những cá
nhân và tập thể vi phạm, thực hiện công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết
quả xử lý.
Tổ chức điều hành NSNN những tháng còn lại năm 2022 theo dự toán,
chặt chẽ, tiết kiệm, linh hoạt, chủ động, hiệu quả. Quyết liệt thực hiện các giải
pháp đẩy mạnh giải ngân, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với
kết quả giải ngân; kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn của các dự án có tỷ lệ
giải ngân thấp sang các dự án có khả năng tốt hơn, hạn chế tình trạng chuyển
nguồn, nộp trả ngân sách cấp trên. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân
sách, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng.
Dự báo khả năng thu ngân sách huyện năm 2022 tiếp tục khó khăn; các
cơ quan, ban, ngành, UBND các xã chủ động triển khai các giải pháp để đảm
bảo số thu cân đối, phấn đấu tăng thu từ đất bù giảm thu. Trường hợp thu cân
đối trên địa bàn giảm so với dự toán được HĐND tỉnh giao, chủ động điều hành
theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, ưu
tiên thực hiện các chính sách, chế độ liên quan con người, an sinh xã hội; Điều
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hành dự toán chi trong phạm vi dự toán được giao và tiến độ một số nguồn thu
gắn liền với dự toán chi đầu tư phát triển (thu tiền sử dụng đất,...). Rà soát cân
đối các nguồn kinh phí thực hiện bù giảm thu theo quy định của Luật NSNN và
các văn bản hướng dẫn thi hành.
Tạm dừng việc bổ sung ngoài dự toán cho các cấp ngân sách, các đơn vị
dự toán, trừ các trường hợp: Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương và chế độ
chính sách đối với cán bộ, công chức; kinh phí thực hiện công tác phòng,
chống thiên tại, dịch bệnh; kinh phí thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc
phòng, đối ngoại và kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất, cấp bách đã
được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và cho phép giao bổ
sung dự toán. Triển khai xây dựng phương án tiết kiệm thêm tối thiểu 10% chi
thường xuyên, ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2022 theo chỉ đạo của
UBND tỉnh tại Công văn số 2364/UBND-TH ngày 25/6/2022, để tạo nguồn thực
hiện nhiệm vụ phát sinh trong năm mà chưa được dự toán và đảm bảo cân đối
thu, chi ngân sách các cấp.
Thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022: khẩn trương phân bổ
nguồn vốn được giao, đảm bảo mức vốn, cơ cấu nguồn và lĩnh vự chi theo
Quyết định của UBND tỉnh. Xây dựng kế hoạch giải ngân, thanh toán, phấn đấu
tỷ lệ giải ngân, thanh toán đạt cao nhất năm 2022.
Đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn vốn đầu tư công, tránh thất
thoát, lãng phí, phát huy vai trò đầu tư công làm vốn mồi để thu hút các nguồn
lực xã hội, góp phần phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Quản lý, sử dụng dự phòng NSĐP tập trung cho công tác phòng, chống
khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và một số nhiệm vụ quan trọng cấp bách
theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Triển khai công tác quản lý tài sản Nhà nước theo quy định của Luật
quản lý, sử dụng tài sản công; tiếp tục rà soát trình cấp có thấm quyền phương
án điều chuyển, sắp xếp lại trụ sở làm việc của một số cơ quan, đơn vị theo quy
định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và
Nghị định 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm
tra công tác đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cấp ngân
sách, các đơn vị dự toán, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, sai sót trong công
tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; nhất là công tác quản lý tài sản sau đầu tư.
Kho bạc Nhà nước huyện chỉ đạo tăng cường kiểm soát chi ngân sách,
nhất là các khoản đầu tư xây dựng cơ bản, chi mua sắm tài sản,... thực hiện
nghiêm các quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc nhà nước
theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngàỵ 20/01/2020 của Chính phủ, kiên quyết
từ chối thanh toán các khoản chi từ nguồn tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên
theo Công văn số 2364/UBND-TH ngày 25/6/2022 của UBND tỉnh.
Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán thu, chi
ngân sách địa phương năm 2023 theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; xây
dựng báo cáo dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính -
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ngân sách 03 năm giai đoạn 2023-2025 theo Luật Ngân sách nhà nước và các
văn bản hướng dẫn thi hành.
Căn cứ nội dung chỉ đạo của UBND huyện, các cơ quan, ban, ngành,
UBND các xã xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện nghiêm túc chế độ
thông tin báo cáo theo quy định; Hàng tháng, quý báo cáo UBND huyện (qua
phòng Tài chính - Kế hoạch) tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư, dự toán thu
- chi ngân sách và quản lý tài sản công trên địa bàn theo quy định.
Trên đây là một số nội dung trọng tâm về quản lý, điều hành ngân sách
quý III/2022. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban,
ngành, Chủ tịch UBND các xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT; TCKH (Hằng); Phô tô 20 bản.
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