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1. UBND thành phố tổ chức giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng phòng,
ban, ngành, phường, xã thành phố. Các cơ quan, tổ chức ñược giao nhiệm vụ thu, chi
ngân sách phải tổ chức công khai dự toán ngân sách theo ñúng Luật Ngân sách nhà
nước; ñồng thời có biện pháp quản lý thu ngân sách ngay từ ñầu năm; quản lý chặt
chẽ các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu ở các phường, xã. UBND
thành phố chỉ ñạo việc tổ chức phấn ñấu thu ngân sách thành phố vượt dự toán ñược
giao ñể tăng chi ñầu tư phát triển và chi các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách khác.
2. UBND thành phố và UBND các phường, xã tăng cường các biện pháp quản
lý và khai thác tốt các nguồn thu; bảo ñảm thu ñúng, thu ñủ theo quy ñịnh của pháp
luật; chống thất thu thuế, nợ ñọng thuế, trốn lậu thuế. Mọi khoản thu, chi phát sinh
phải ñược hạch toán ñầy ñủ, kịp thời vào ngân sách theo ñúng quy ñịnh của Luật
Ngân sách nhà nước.
3. UBND thành phố chỉ ñạo, ñiều hành chi ngân sách theo kế hoạch ñúng quy
ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước; bảo ñảm chi lương, phụ cấp lương và chi thường
xuyên cho hoạt ñộng bộ máy; ưu tiên bố trí vốn ñể thực hiện các công trình trọng
ñiểm, công trình nông thôn mới của thành phố; tăng cường các biện pháp quản lý,
chống thất thoát, lãng phí trong ñầu tư xây dựng cơ bản; xử lý nghiêm khắc mọi hành
vi vi phạm pháp luật về ngân sách.
4. Thủ trưởng các ñơn vị, phòng, ban thành phố, Chủ tịch UBND phường, xã
phải có kế hoạch và biện pháp quản lý, sử dụng kinh phí chặt chẽ, ñúng mục tiêu, có
hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát; chấp hành nghiêm các quy ñịnh của
pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra
tài chính tại ñịa phương, ñơn vị mình ñể phát hiện và xử lý kịp thời những sai phạm.
ðiều 3. Giao UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Trong trường hợp cần thiết phải ñiều chỉnh dự toán ngân sách thành phố năm 2016
thì UBND thành phố xây dựng phương án ñiều chỉnh dự toán ngân sách và trình
HðND thành phố xem xét, quyết ñịnh theo quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước.
Thường trực HðND thành phố, các Ban HðND thành phố và ñại biểu HðND
thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này ñã ñược HðND thành phố Phan Thiết khóa X, kỳ họp thứ 11
thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 7 (bảy) ngày kể từ
ngày thông qua./.
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