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HĐND huyện Phú Quý khóa IX, kỳ họp thứ 11 về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản
từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai năm 2009.
Từ ngày 01/01/2009 các cơ quan, đơn vị, Kho bạc Nhà nước tiếp tục thực hiện
chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức theo mức lương tối thiểu chung là 540.000
đồng quy định tại Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ
quy định mức lương tối thiểu chung.
Về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị, Ủy ban nhân dân
các xã thực hiện từ năm ngân sách 2009 theo Nghị quyết số 75/2008/NQ-HĐND
ngày 08/12/2008 của HĐND tỉnh Bình Thuận khóa VIII mức chi ngân sách phân bổ
theo biên chế của năm 2009 ngoài đảm bảo kinh phí chi lương, các khoản có tính chất
lương theo quy định phải đảm bảo cơ bản kinh phí chi hoạt động của các đơn vị.
2. Về phân bổ dự toán thu ngân sách:
Căn cứ dự toán thu ngân sách đã được giao, các luật thuế, các chế độ chính
sách thu, chính sách khuyến khích phát triển thu hút đầu tư; cần tăng cường biện pháp
chống thất thu, chống gian lận thương mại, đẩy nhanh thu hồi dứt điểm các khoản nợ
đọng thuế, đẩy nhanh khai thác nguồn thu, tìm và khuyến khích phát huy lợi thế
những nguồn thu có tính bền vững, ổn định nguồn thu cho ngân sách.
UBND các xã căn cứ quyết định của UBND huyện về giao nhiệm vụ thu, chi
ngân sách. Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách cấp xã để thông qua HĐND xã quyết
định, đảm bảo mức phấn đấu tăng thu mức tối thiểu từ 10% - 15% so với dự toán thu
ngân sách năm 2009 được giao.
Trường hợp dự toán thu ngân sách UBND các xã cao hơn dự toán thu ngân
sách UBND huyện giao, thì dự toán tăng thêm (phần ngân sách được hưởng theo
phân cấp vượt so dự toán UBND huyện giao, không kể tăng thu tiền sử dụng đất) bố
trí tối thiểu 50% để thực hiện cải cách tiền lương, số còn lại bổ sung dự phòng ngân
sách xã để chủ động trong quá trình điều hành ngân sách, thực hiện các nhiệm vụ bức
xúc, chế độ chính sách quan trọng được cấp có thẩm quyền quyết định và xử lý thanh
toán nợ xây dựng cơ bản theo chế độ quy định.
3. Về phân bổ dự toán chi ngân sách:
a) Về biên chế phân bổ:
Về khối Đảng và đoàn thể, năm 2009 được phân bổ theo biên chế hành chính
sự nghiệp đã được Ban Tổ chức Huyện ủy giao theo Thông báo số 17-TB/BTCHU
ngày 04/12/2008. Khối quản lý Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, được
phân bổ theo Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 26/11/2008 của UBND huyện.

