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5. Các đơn vị, địa phương:
- Nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007
của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của
pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của
nhân dân. Không được thu phí, lệ phí không có tên trong danh mục phí, lệ phí ban
hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
- Đối với các khoản phí, lệ phí có tên trong danh mục chi tiết phí, lệ phí theo
Nghị định số 24/2006/NĐ-CP nhưng chưa có văn bản của cấp có thẩm quyền hướng
dẫn thì chưa được phép thu, không được vận dụng mức thu của các khoản phí, lệ phí
khác có tính chất tương tự để thu;
- Đối với các khoản huy động, đóng góp mang tính chất xã hội, từ thiện phải
thực hiện theo đúng nguyên tắc tự nguyện. Các ngành của huyện và UBND các xã,
thị trấn không được đưa ra văn bản bắt buộc đóng góp, không được giao chỉ tiêu thu
huy động cho cấp dưới;
- Các đơn vị thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn khi tham mưu ban hành
quyết định xử lý vi phạm hành chính phải theo dõi, đôn đốc các tổ chức, cá nhân vi
phạm thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian theo quyết định xử phạt, đảm bảo các
quyết định hành chính của Nhà nước phải được thực hiện nghiêm minh, đồng thời thu
ngân sách để chi phục vụ cho các hoạt động kiểm tra xử lý vi phạm theo quy định.
II. Về tổ chức quản lý, điều hành dự toán chi ngân sách:
- Dự toán chi ngân sách năm 2008 được tính theo mức lương tối thiểu quy định
tại Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ;
- Dự toán chi ngân sách năm 2008 giao cho các đơn vị thuộc UBND huyện
được tính cho hoạt động cả năm, các đơn vị có kế hoạch sử dụng kinh phí theo dự
toán được giao trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, chủ động bố trí dự phòng trong
nguồn kinh phí của đơn vị mình để chi cho các nhiệm vụ phát sinh đột xuất trong
năm;
- Các khoản chi liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nào thì sử dụng
kinh phí của đơn vị đó để thực hiện, trường hợp liên quan đến nhiều ngành thì các
đơn vị chủ động phối hợp giải quyết từ nguồn kinh phí của các đơn vị. Đối với các
ban chỉ đạo do UBND huyện thành lập, thì sử dụng kinh phí của cơ quan thường trực
ban chỉ đạo để chi các hoạt động thường xuyên như văn phòng phẩm, trà, nước hội

