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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách xã Cẩm Sơn năm 2022 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; 

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH 13 ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Thông tư 344/2016/TT-BTC, ngày 30/12/2016 quy định về quản lý 
ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Thông tư số 71/TTLT-BTC, BNV ngày 30 tháng 5 năm 2014 về quy 

định chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính 
đối với các cơ quan Nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 30/12/2021 của HĐND xã về 

việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2022; 

Xét đề nghị của Ban Tài chính-Ngân sách xã, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2022 cho các ban, ngành, 

đoàn thể như sau: 

1, Thu ngân sách xã năm 2022:        10.229.050.000đ 

Trong đó:  

Các khoản thu xã hưởng 100% 356.500.000đ 

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 4.908.570.000đ 

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4.963.980.000đ 

2, Chi ngân sách năm 2022:               10.229.050.000đ 

- Chi đầu tư XDCB và trả nợ:                         4.872.000.000đ 

- Chi thường xuyên:                    5.152.050.000đ 

Trong đó: Nguồn kinh phí tự chủ:       3.288.650.000đ 

                Nguồn kinh phí không tự chủ:       1.863.400.000đ 

- Chi khác ngân sách:               60.000.000đ 

- Chi dự phòng ngân sách:                      145.000.000đ 

Điều 2. Yêu cầu khi phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2022: 

1. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2022 được UBND xã giao, Ban 

chỉ đạo thu ngân sách xã tập trung thu từ những tháng, những quý đầu năm, có 



các biện pháp, giải pháp thu thuế, phí và lệ phí cũng như thu khác ngân sách. Thu 

đúng, thu đủ và thu kịp thời để đảm bảo nguồn thu theo kế hoạch đề ra. 

2. Ban tài chính-Ngân sách xã thực hiện tham mưu, hướng dẫn và kiểm soát 

chi đối với các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp 

xã và công khai dự toán thu, chi theo quy định. Chi ngân sách xã được quản lý 

chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; không chi ngoài dự toán. Nghiêm cấm chi vượt dự 

toán không đúng thẩm quyền, sai quy định của Luật NSNN. Tăng cường quản lý 

chi đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn 

khác. 

3. Chi hỗ trợ phát triển và đầu tư XDCB, trả nợ (Có danh mục chi tiết kèm 

theo). Bố trí vốn đầu tư theo Nghị quyết 15/NQ-HĐND xã ngày 30/12/2021 tập 

trung vốn cho trả nợ khối lượng các công trình đã hoàn thành và các dự án khởi 

công mới năm 2022 phải nằm trong quy hoạch đã được duyệt, thuộc nhiệm vụ 

chi của NSNN, bảo đảm thực hiện đúng Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 

của Thủ tướng Chính phủ; Đồng thời phải xác định rõ nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn ngân sách xã. 

4. Thực hiện quản lý các khoản chi theo đúng dự toán đó được phê duyệt, 

chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất 

là các khoản chi tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, chi phí công tác phí. Ưu tiên 

các nhiệm vụ chính trị quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách an 

sinh xã hội. Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn, chỉ chuyển 

nguồn theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Văn phòng UBND, Ban tài chính-Ngân sách xã và các ban, ngành, đoàn thể 

và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Phòng TC-KH huyện Cẩm Xuyên; 

- KBNN huyện; 

- Thường trực Đảng uỷ-HĐND xã; 

- Chủ tịch, Phú Chủ tịch UBND xã; 

- Lưu: VP.UBND, 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 Hoàng Văn Hiệp 

 


		2022-06-21T10:21:09-1200
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM SƠN<ubxacamson.cx@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




