
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN PHONG THỔ Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
  

 Số:          /UBND-TCKH 

Về việc đôn đốc triển khai thực 

hiện dự toán thu, chi NSNN năm 

2022 và thực hiện rà soát báo cáo 

nguồn kinh phí thừa, thiếu trong 

năm 2022 

        Phong Thổ, ngày       tháng       năm 2022 

 

 Kính gửi:  

 - Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện; 

 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

 - Chi cục Thuế khu vực Phong Thổ - Sìn Hồ. 
 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Thông báo số 153/TB-UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện về 

việc Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp tháng 7 năm 

2022. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành huyện, UBND các 

xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

1. Về thu ngân sách 

 - Tiếp tục triển khai rà soát các khoản thu để ngoài ngân sách, thực hiện 

nghiêm kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách. Thực hiện công khai minh bạch trong 

quản lý thu, chi ngân sách. 

- Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 

và bảo đảm sự chủ động, cân đối trong điều hành nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa 

phương năm 2022 theo dự toán đã được Hội đồng nhân dân huyện giao, UBND 

huyện yêu cầu các đơn vị: 

+ Quản lý chặt chẽ các nguồn thu tại địa phương, nâng cao trách nhiệm và 

quyền chủ động của chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành quản lý thu 

ngân sách trên địa bàn, trong đó tập trung quản lý khai thác, đầu tư tạo các nguồn 

thu mới, nhất là các nguồn thu thuế tài nguyên nước từ sản xuất thủy điện và thu 

từ kinh doanh công thương nghiệp - dịch vụ.  

+ Thực hiện rà soát kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đai để chủ động, kịp 

thời xử lý vướng mắc khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. 

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.  

+ Tiếp tục rà soát lập phương án giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với quỹ 

đất dôi dư trên địa bàn. 
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+ Thường xuyên tuyên truyền, khuyến khích người dân chuyển đổi mục 

đích sử dụng đất các khu được quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt.  

 - Chi cục thuế Khu vực Phong Thổ - Sìn Hồ có trách nhiệm báo cáo thường 

xuyên lũy kế kết quả thu, khả năng thu năm 2022, thuận lợi, khó khăn trong quá 

trình thu để UBND huyện cho ý kiến, chỉ đạo. 

2. Về chi ngân sách 

Nhằm hạn chế tối đa kinh phí kết dư, chuyển nguồn, nâng cao hiệu quả sử dụng 

ngân sách nhà nước, yêu cầu các đơn vị dự toán, UBND các xã, thị trấn:   

-  Khẩn trương triển khai thực hiện giải ngân nguồn kinh phí đã được UBND 

huyện giao dự toán đầu năm và giao bổ sung trong năm. 

- Thực hiện rà soát các chế độ, chính sách thừa/thiếu năm 2022, lập báo cáo gửi 

về UBND huyện (qua phòng Tài chính - Kế hoạch) trước ngày 06/9/2022 để thẩm 

định, tổng hợp xem xét điều chỉnh, bổ sung nguồn kinh phí theo đúng quy định. 

- Đối với các đơn vị, UBND các xã năm 2022 không thực hiện giải ngân, để kết 

dư, chuyển nguồn ngân sách nhà nước cao, UBND huyện sẽ tổ chức kiểm điểm trách 

nhiệm đối với tập thể cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý ngân sách, làm 

ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng ngân sách chung của huyện. 

 Căn cứ nội dung Văn bản này, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- VP: V, CV1; 

- Lưu: VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Q. CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Trần Bảo Trung 
 


		2022-08-30T15:52:42+0700


		2022-08-30T17:29:09+0700


		2022-08-30T17:29:09+0700


		2022-08-30T17:29:09+0700


		2022-08-30T17:29:09+0700




