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họp...; các khoản chi cho cá nhân như công tác phí, phụ cấp (nếu có) thì thành viên
ban chỉ đạo thuộc đơn vị nào thì sử dụng kinh phí của đơn vị đó;
- Căn cứ dự toán chi ngân sách theo Nghị quyết số 53/2007/NQ-HĐND ngày
21/12/2007 của Hội đồng nhân dân huyện và được UBND huyện giao, UBND các xã,
thị trấn trình Hội đồng nhân dân quyết định dự toán chi ngân sách của địa phương
mình và tổ chức thực hiện theo đúng dự toán đã được Hội đồng nhân dân xã, thị trấn
quyết định.
Trong năm 2008, UBND huyện sẽ không giải quyết bổ sung kinh phí cho các
đơn vị, các xã, thị trấn ngoài dự toán đã giao đầu năm, trừ các công việc bức xúc
không thể trì hoãn được, như: phòng, chống thiên tai; phòng, chống dịch bệnh, an
ninh quốc phòng và các công việc cấp bách khác.
1. Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch:
- Tham mưu UBND huyện điều hành ngân sách phải bám sát theo nghị quyết
của Hội đồng nhân dân huyện, chủ động tính toán cân đối ngân sách, đảm bảo kinh
phí chi trả tiền lương và các khoản chi cho con người một cách kịp thời, tuyệt đối
không để xảy ra tình trạng nợ lương.
+ Trường hợp số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp không
đạt dự toán, thì tham mưu UBND huyện (đối với xã, thị trấn thì Ban Tài chính xã, thị
trấn tham mưu UBND xã, thị trấn) xây dựng phương án điều chỉnh giảm chi tương
ứng, tập trung cắt giảm hoặc giãn, hoãn những nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết;
báo cáo thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định theo quy định
của Luật Ngân sách Nhà nước;
+ Trường hợp thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp vượt so với
dự toán được cấp trên giao, số tăng thu này (không kể số tăng thu từ nguồn thu tiền
sử dụng đất) sử dụng tối thiểu 50% để thực hiện cải cách tiền lương; thanh toán nợ
XDCB, tăng dự phòng ngân sách.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý và sử dụng ngân
sách và các nguồn tài chính ở các đơn vị thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn, kịp
thời phát hiện các sai phạm về công tác quản lý tài chính ở các đơn vị và có hướng
dẫn, uốn nắn, chấn chỉnh, xử lý hoặc tham mưu UBND huyện xử lý vi phạm theo
đúng quy định pháp luật.
2. Đối với Kho bạc Nhà nước:
Tăng cường năng lực cho công tác kiểm soát chi ngân sách theo đúng quy
định, kiên quyết từ chối thanh toán các khoản chi không đúng quy định và tổng hợp

