06

CÔNG BÁO/Số 11+12/Ngày 20-01-2014

Công tác ñiều hành, quản lý ngân sách phải bám sát nghị quyết Hội ñồng nhân
dân huyện giao. ðảm bảo kinh phí chi lương, các khoản có tính chất lương và kinh
phí hoạt ñộng thường xuyên của các cơ quan ðảng, Nhà nước và các ñoàn thể; chi
cho các nhiệm vụ trọng tâm; chi thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ ñồng bào
dân tộc thiểu số, hộ nghèo, gia ñình chính sách; chi thực hiện công trình phát triển
kinh tế - xã hội vùng ñồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi, chi cho công tác xóa
ñói giảm nghèo và giải quyết việc làm; bố trí dự phòng ngân sách theo quy ñịnh của
Luật Ngân sách Nhà nước ñể chủ ñộng phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai,
dịch bệnh và xử lý những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh ngoài dự toán.
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chi qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.
Thực hiện công khai tài chính, ngân sách và tăng cường công tác thanh kiểm tra tài
chính ở các ñơn vị sử dụng ngân sách; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng
chống tham nhũng ở từng cơ quan, ñơn vị.
3. UBND huyện giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các ñịa phương, ñơn vị
và mức bổ sung cân ñối từ ngân sách huyện cho từng xã, thị trấn trực thuộc huyện
trước ngày 31/12/2013 và công khai dự toán ngân sách theo ñúng quy ñịnh của Luật
Ngân sách Nhà nước. UBND huyện có giải pháp chỉ ñạo các cấp, các ngành thu ngân
sách vượt dự toán ñược giao và ñiều hành chi ngân sách theo kế hoạch và tiến ñộ thu
ngân sách.
ðiều 4.
1. Giao cho Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, thực
hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện, các ban Hội ñồng nhân dân huyện
và các vị ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện Bắc Bình khóa X, kỳ họp
thứ 7 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ
ngày thông qua./.
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