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Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2022, nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách năm 2023; Ủy ban nhân dân 

huyện Đăk Hà lập dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ 

ngân sách huyện năm 2023 như sau: 

I. NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023 

Trên cơ sở đánh giá thực hiện năm 2022; các định hướng mục tiêu, kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; định hướng mục tiêu, kế hoạch phát triển 

kinh tế xã hội giai đoạn 2021- 2025, các đơn vị, địa phương xác định nhiệm vụ 

trọng tâm thực hiện trong năm 2023, chủ động sắp xếp các khoản chi và thứ tự ưu 

tiên thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai 

thực hiện năm 2023 trên cơ sở nguồn NSNN được phân bổ và các nguồn huy động 

hợp pháp khác; quán triệt chủ trương triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ 

khâu lập dự toán; chủ động dự kiến dự toán đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các 

chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định, cho chủ 

trương triển khai thực hiện.  

- Việc phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách được xây dựng trên cơ sở 

đánh giá khả năng thực hiện ngân sách năm 2022, các quy định của Luật ngân 

sách nhà nước, các Luật thuế, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật trên cơ sở 

mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tính toán cụ thể 

các yếu tố tăng, giảm thu do thực hiện các Luật thuế mới sửa đổi, bổ sung. Dự 

toán được giao chi tiết đối với từng ngành, từng lĩnh vực, từng đơn vị đúng chính 

sách, đúng chế độ quy định hiện hành. Phân tích đánh giá cụ thể những tác động 

do thiên tai ảnh hưởng đến dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023(tập trung 

đánh giá ảnh hưởng đến thu thuế các Nhà máy thủy điện, nguồn thu khí thực hiện 

các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế, miễn tiền thuê đất và các chính sách thu 

mới của cấp có thẩm quyền). 

- Dự toán ngân sách năm 2023 được xây dựng trên cơ sở dự toán Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum giao, kết quả thu ngân sách năm 2022 và nhiệm vụ phát 
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triển các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023. Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp 

ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết số 

58/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy 

định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa 

phương năm 2022. Định mức phân bổ năm 2023 được thực hiện theo một số 

nguyên tắc thống nhất sau: 

1. Phân bổ, giao dự toán thu ngân sách: 

- Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 xây dựng trên cơ sở đánh giá 

sát khả năng thực hiện thu ngân sách năm 2022 tích cực theo các giải pháp điều 

hành thu đã được triển khai nhằm hoàn thành dự toán thu năm 2022; số kiểm tra 

về dự toán thu năm 2023 đã được tỉnh thông báo; trên cơ sở đó, dự toán thu nội 

địa (không kể thu từ tiền sử dụng đất) phấn đấu tăng bình quân từ 5-7% so với dự 

toán tỉnh giao (loại trừ các yếu tố tăng, giảm thu do thay đổi chính sách). 

- Dự toán thu phải bảo đảm tính đúng, tính đủ từng lĩnh vực thu, từng sắc 

thuế theo các quy định của pháp luật về thuế, chế độ thu, pháp luật thu từ xử phạt 

vi phạm hành chính, trong đó, cần chú ý những chế độ, chính sách thu mới được 

ban hành sửa đổi, bổ sung. Ngành thuế chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị 

có liên quan đánh giá làm cơ sở dự báo số thu năm 2023, lưu ý các nguồn thu mới, 

vãng lai, xây dựng số thu từ hoạt động xây dựng cơ bản… Tăng cường theo dõi, 

kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân nhằm phát hiện và 

xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp. 

Tham mưu quyết liệt công tác chống thất thu, thu hồi nợ đọng từ các năm trước, 

hạn chế phát sinh nợ mới. 

- Các khoản thu được để lại chi theo chế độ (giá dịch vụ giáo dục; phí dịch 

vụ sự nghiệp công; phí, lệ phí và các khoản huy động đóng góp khác) căn cứ số 

thu thực hiện năm 2021, ước thực hiện thu năm 2022, dự kiến điều chỉnh các mức 

thu trong năm 2023, khả năng đóng góp của người sử dụng dịch vụ và những yếu 

tố dự kiến tác động đến thu năm 2023 để xây dựng dự toán thu phù hợp, tích cực. 

2. Phân bổ và giao dự toán chi ngân sách: 

2.1. Quy định chung: 

- Dự toán chi ngân sách huyện năm 2023 được xây dựng trên cơ sở định 

mức, tiêu chuẩn, chế độ, chính sách quy định và được phân bổ chi tiết đối với 

từng lĩnh vực chi, đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa chi đầu tư phát triển và chi thường 

xuyên; trên cơ sở nguồn thu theo kế hoạch giao. 

- Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 phải được xây dựng trên tinh 

thần tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán, xác định rõ nhiệm vụ 

quan trọng, trọng tâm cần thiết thực hiện trong năm; chủ động sắp xếp thứ tự các 

nhiệm vụ chi ưu tiên theo mức độ cấp thiết. 

- Các các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước lập dự toán chi 

thường xuyên đúng tính chất nguồn kinh phí, triệt để tiết kiệm, cắt giảm các 

khoản chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị; hạn chế tối đa về số lượng và 

quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, tiếp khách, đi công tác trong 
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và ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách khác; dự toán chi cho 

các nhiệm vụ này không tăng so với số thực hiện năm 2022. 

- Dự toán chi thường xuyên phân bổ theo biên chế được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt của các cơ quan, đơn vị dự toán ngân sách, Áp dụng hệ số bổ sung 

theo tính chất hoạt động và theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị  hành 

chính.  

- Trong năm, tùy thuộc vào điều kiện của ngân sách địa phương Ủy ban nhân 

dân huyện bổ sung kinh phí hoạt động ngoài dự toán cho những nhiệm vụ cấp 

bách, đột xuất phát sinh như phục vụ công tác an ninh - quốc phòng, thiên tai, 

dịch bệnh…; không bổ sung kinh phí chi thường xuyên cho các đơn vị dự toán. 

- Đối với đơn vị có thu, phân bổ theo phương thức lấy thu bù chi, cân đối bổ 

sung một phần ngân sách cho những hoạt động sự nghiệp lớn như dịch vụ tiêu thu 

nước sinh hoạt, dịch vụ cũng cấp mặt bằng tại chợ, dịch vụ giết mổ tập trung... 

2.2. Định mức phân bổ. 

a. Đối với các cơ quan quản lý hành chính thuộc huyện.  
- Đơn vị dưới 5 biên chế: Phân bổ 32 triệu đồng/1biên chế/năm. 

- Đơn vị từ 5 biên chế trở lên: Phân bổ 30 triệu đồng/1biên chế/năm. 

- Hệ số bổ sung:  

+ Các đơn vị: Văn phòng Huyện ủy; Văn phòng HĐND-UBND: 1,6. 

+ Các đơn vị: Phòng Tài nguyên - Môi trường, phòng Kinh tế - Hạ tầng, 

Phòng Tài chính - Kế hoạch: 1,5. 

+ Các đơn vị: Phòng Lao động TB&XH; Thanh tra huyện; Phòng Dân tộc; 

Phòng Nông nghiệp và PTNT: 1,3. 

b. Đối với các đơn vị sự nghiệp: 

- Đối với đơn vị dưới 5 biên chế: Phân bổ 32 triệu đồng/1biên chế/năm. 

- Đối với đơn vị từ 5 biên chế trở lên: Phân bổ 30 triệu đồng/1biên chế/năm. 

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX: 11 triệu đồng/1biên chế/năm. 

c. Đối với UBND các xã, thị trấn: Ngân sách huyện bố trí bổ sung cân đối 

và phần điều tiết, đảm bảo nhiệm vụ chi theo chế độ hiện hành và các hoạt động 

tại xã, thị trấn cụ thể như sau: 

- Quỹ lương và phụ cấp của cán bộ xã, thị trấn thực hiện theo mức lương tối 

thiểu 1.490.000 đồng; phụ cấp cán bộ vùng khó khăn theo Nghị định 76/2019/NĐ-

CP, phụ cấp công vụ theo Nghị định 34, Quy định chức danh, số lượng, chế độ 

chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn,tổ 

dân phố, người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố  theo Nghị quyết 

36/2020/NQ-HĐND ngày 16/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum, Nghị 

quyết 16/2018/NQ-HĐND, ngày 19/7/2018 của tỉnh Kon Tum… 

- Chi thường xuyên phân bổ 31 triệu đồng/1biên chế/năm (bao gồm kinh phí 

hỗ trợ một số chế độ chi tiêu hoạt động của HĐND, MTTQVN và các tổ chức 

chính trị - xã hội xã). Chi thường xuyên tính trên biên chế được giao theo quy 

định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ; Quyết định 

số 217/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phân loại 

đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
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d. Định mức phân bổ trên đã bao gồm:  

- Các khoản chi thường xuyên phục vụ hoạt động bộ máy các cơ quan, đơn 

vị: Khen thưởng theo chế độ, phúc lợi tập thể, đào tạo bồi dưỡng; thông tin, tuyên 

truyền, liên lạc; công tác phí, hội nghị, tổng kết; đoàn ra, đoàn vào theo nhiệm vụ, 

kế hoạch của cơ quan (trừ đoàn ra, đoàn vào theo chủ trương, kế hoạch riêng 

được cấp thẩm quyền phê duyệt); vật tư văn phòng, thanh toán dịch vụ công cộng; 

chi hỗ trợ hoạt động cho công tác Đảng, Đoàn thể trong cơ quan; các khoản chi 

hành chính khác phục vụ cho nhiệm vụ chính trị, hoạt động chuyên môn bộ máy 

các cơ quan, đơn vị.  

- Kinh phí bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa thường xuyên các công trình cơ sở 

hạ tầng, tài sản phục vụ công tác chuyên môn; sửa chữa nhỏ xe ô tô; kinh phí mua 

sắm, thay thế trang thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động thường xuyên cho các 

chức danh, phòng làm việc của chức danh, cán bộ, công chức theo tiêu chuẩn, 

định mức quy định của cấp có thẩm quyền.  

- Các nhiệm vụ thường xuyên khác theo quy định.  

e. Ngoài ra, phân bổ kinh phí cho một số nhiệm vụ không thường xuyên, 

nhiệm vụ đặc thù của từng đơn vị, địa phương. Căn cứ nhiệm vụ được cấp so thẩm 

quyền giao, nhu cầu kinh phí theo khối lượng công việc, dự toán các đơn vị đề 

nghị, chế độ, định mức quy định hiện hành và khả năng cân đối của ngân sách để 

phân bổ cho phù hợp với từng nhiệm vụ. Một số nhiệm vụ phát sinh không thường 

xuyên khác khi được cơ quan có thẩm quyền cho chủ trương, quyết định 

f. Đối với các đơn vị trường học. 

Kinh phí sự nghiệp giáo dục đào tạo phân bổ 265.862 triệu đồng (100% chi 

cho sự nghiệp giáo dục). Định mức phân bổ chi thường xuyên lĩnh vực giáo dục 

phân bổ phù hợp với tình hình thực tế địa phương, theo cơ chế giao quyền tự chủ 

tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo tỷ lệ chi thường xuyên (ngoài 

quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương) tối thiểu 15% (bao gồm 

cân đối nguồn thu sự nghiệp, thu phí được để lại đơn vị theo quy định); Trong đó 

phân bổ trực tiếp cho các đơn vị trường học từ 14 - 15 triệu đồng/người/năm, phần 

kinh phí còn lại phân bổ thực hiện cho các đề án, chính sách do Trung ương, Hội 

đồng nhân dân tỉnh ban hành và một số nhiệm vụ khác phục vụ cho hoạt động 

giảng dạy và học tập của ngành theo quy định (bao gồm mua sắm, sửa chữa trang 

thiết bị...), cụ thể: 

- Đối với các trường có HS PCKV dưới 0,5 định mức phân bổ: 14 triệu 

đồng/người/năm. 

- Đối với các trường có HS PCKV từ 0,5 trở lên phân bổ: 15 triệu 

đồng/người/năm;  

- Cân đối nguồn thu được để lại trong 60%  nguồn thu học phí và cấp bù học 

phí tại trường là: 2.974 triệu đồng.  

- Các trường phải bố trí tối thiểu 20% kinh phí chi thường xuyên để chi tăng 

cường cơ sở vật chất, sửa chữa nhỏ và mua sắm các tài sản, công cụ dụng cụ tại 

trường. Phần còn lại chi cho các hoạt động chuyên môn như: 
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+ Các khoản chi hành chính phục vụ hoạt động thường xuyên bộ máy của 

trường: Tiền công bảo vệ, Phúc lợi tập thể, thông tin, tuyên truyền, liên lạc, công 

tác phí, hội nghị, vật tư văn phòng, thanh toán dịch vụ công cộng… 

+ Các khoản chi nghiệp vụ mang tính thường xuyên phát sinh hàng năm: chi 

thường xuyên cho hoạt động giảng dạy và học tập, chi các hoạt động ngoại khoá 

của trường, chi tổ chức các hội thi cấp trường theo kế hoạch của ngành; chi quản 

lý hành chính; chi công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; chi hỗ trợ 

hoạt động cho công tác Đảng, Đoàn thể trong nhà trường. 

+ Các khoản chi theo quy định khác. 

g. Giao tiết kiệm 10% chi thường xuyên của các đơn vị và tiết kiệm thêm 

10% chi thường xuyên ngân sách nhà nước so với với dự toán năm 2022 của các 

đơn vị quản lý hành chính nhà nước trong dự toán giao đầu năm. Phần kinh phí 

chi thường xuyên tiết kiệm được để tạo nguồn thực hiện CCTL, tăng chi đầu tư 

phát triển và các nhiệm vụ cấp bách khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa 

phương theo quy định. 

h. Dự phòng ngân sách bố trí 2% trên tổng chi cân đối ngân sách (9.418 triệu 

đồng) theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Luật ngân sách số 83/2015/QH13 được 

Quốc hội thông qua ngày 25/6/2015. 

II. PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 

Phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 như sau: 

1. Thu ngân sách: 

Tổng thu ngân sách nhà nước ngân sách huyện và xã hưởng là: 572.067 

triệu đồng.  

Trong đó:   

- Thu tại địa bàn là 98.996 triệu đồng. Trong đó: 

Điều tiết ngân sách huyện là 96.284 triệu đồng.  

Điều tiết ngân sách xã là 2.712 triệu đồng. 

- Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh là: 473.071 triệu đồng (bổ sung cân đối 

ngân sách: 371.909 triệu đồng, bổ sung có mục tiêu: 18.312 triệu đồng, Chương 

trình mục tiêu quốc gia: 82.850 triệu đồng). 

2. Chi ngân sách: 

Tổng chi ngân sách địa phương là: 572.067 triệu đồng. Dự toán chi ngân 

sách được phân bổ một số lĩnh vực sau: 

2.1. Chi đầu tư phát triển: 27.265 triệu đồng. Trong đó: 

- Chi XDCB tập trung phân cấp cho huyện, xã: 7.025 triệu đồng. 

- Chi đầu tư xây dựng từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 20.240 triệu đồng.  

2.2. Chi thường xuyên: 434.222 triệu đồng. Trong đó: 

- Chi sự nghiệp kinh tế: 19.133 triệu đồng. 

- Chi sự nghiệp văn xã: 298.060 triệu đồng. 

- Chi quản lý hành chính: 79.960 triệu đồng. 

- Chi an ninh - quốc phòng: 9.449 triệu đồng. 

- Chi sự nghiệp môi trường: 10.757 triệu đồng. 

- Chi khác ngân sách: 8.204 triệu đồng. 

- Kinh phí thực hiện CCTL năm 2023: 8.659 triệu đồng. 
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2.3. Dự phòng ngân sách: 9.418 triệu đồng. 

2.4. Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 18.312 triệu đồng. 

2.5 Chương trình mục tiêu quốc gia: 82.850 triệu đồng. 

 (Chi tiết tại các Phụ biểu kèm theo) 

III. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGÂN SÁCH 

NĂM 2023 

1. Về thu ngân sách 

- Tập trung cơ cấu lại thu ngân sách sách nhà nước trên địa bàn theo hướng bao 

quát toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới. Đẩy mạnh 

các biện pháp tăng thu ngân sách, quản lý, nuôi dưỡng và khai thác có hiệu quả các 

nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời, chống thất thu, lạm thu; đẩy mạnh 

công tác tạo vốn từ quỹ đất. Khai thác tốt nguồn thuế thu từ tài sản, tài nguyên, bảo 

vệ môi trường. Tăng cường quản lý, khai thác, huy động nguồn lực và nâng cao sử 

dụng hiệu quả sử dụng tài sản công. Chủ động xây dựng Kế hoạch Khai thác nguồn 

thu và phương án xử lý hụt thu ngân sách Nhà nước năm 2023 trên địa bàn huyện. 

- Rà soát lại tình hình nợ thuế, phân loại đối tượng, có giải pháp xử lý đúng 

quy định, tăng cường công tác phối hợp với các phòng ban liên quan để kiểm tra, 

xử lý các hành vi vi phạm nghĩa vụ nộp ngân sách của các đối tượng thuộc phạm 

vi quản lý.  

- Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền - hỗ trợ các chính sách thuế 

cho đối tượng nộp thuế, nhất là những chính sách thuế mới được sửa đổi bổ sung 

để nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành nghĩa vụ của người nộp thuế. Thực hiện 

các cơ chế khuyến khích phát triển nguồn thu, tạo điều kiện cho các xã, thị trấn 

tích cực trong việc thực hiện điều hành và cân đối ngân sách. 

2. Về chi ngân sách: 

- Thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước theo hướng tiết kiệm, chống lãng 

phí; hạn chế các khoản mục chi chưa cần thiết, thực hiện các nhiệm vụ chi ưu tiên 

theo mức độ cấp thiết; nâng cao hiệu quả từng khoản mục chi. Từng bước cơ cấu lại 

chi ngân sách địa phương theo hướng tăng hợp lý tỷ trọng chi đầu tư, giảm dần tỷ 

trọng chi thường xuyên gắn với đổi mới mạnh mẽ khu vực sự nghiệp công lập theo 

cơ chế tự chủ và tinh giản bộ máy, biên chế.  

- Nguồn vốn đầu tư phát triển tập trung, ưu tiên bố trí trả nợ xây dựng cơ bản 

và dự án có khả năng hoàn thành, đưa vào sử dụng, khai thác trong năm 2023; bố trí 

vốn hoàn trả ứng trước ngân sách. Triển khai các dự án đầu tư phải đảm bảo đúng kế 

hoạch vốn được giao, cân đối đủ nguồn vốn, không làm phát sinh nợ xây dựng cơ 

bản. Bố trí đủ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo quy định để thực hiện các 

dự án đầu tư, chương trình mục tiêu quốc gia do địa phương quản lý. 

- Rà soát các chính sách xã hội, an sinh xã hội để đảm bảo sử dụng ngân sách 

tập trung có hiệu quả cao; đẩy mạnh thực hiện khoán chi và đưa vào thu nhập một 

số chính sách, chế độ theo tiêu chuẩn, định mức chi. Nâng cao hiệu quả chi ngân 

sách, từng bước triển khai quản lý chi ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn 

với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.  
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- Thường xuyên tổ chức, kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, công 

trình theo kế hoạch. Tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng, tăng 

cường công tác thanh tra nhằm bảo đảm chất lượng của công trình, ngăn chặn có 

hiệu quả tình trạng tham ô, lãng phí trong đầu tư xây dựng, tuyệt đối không khởi 

công xây dựng các công trình chưa bố trí vốn, chưa hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục 

xây dựng theo qui định. Bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng trong việc 

phân bổ vốn đầu tư phát triển. 

- Rà soát các dự án đầu tư, kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của từng dự án 

đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực và chương trình đã được phê duyệt; chỉ quyết 

định đầu tư khi dự án đã được lựa chọn theo đúng quy trình và thứ tự ưu tiên, đã xác 

định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối, bố trí đủ vốn hoàn thành dự án đầu tư ở từng 

cấp ngân sách. 

- Thực hiện Luật Tiết kiệm, chống lãng phí trong chi hành chính và chi đầu 

tư xây dựng; các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước cần thực hiện nghiêm chế 

độ khoán chi theo định mức; công khai kinh phí được giao theo quy chế dân chủ; 

chủ động điều hành chi theo dự toán một cách tiết kiệm có hiệu quả. 

- Thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp phòng chống thiên tai, 

dịch bệnh, chủ động đối phó với các thiên tai dịch bệnh trên địa bàn. 

- Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm kiểm soát các hồ sơ, chứng từ và thực 

hiện chi trả, thanh toán kịp thời các khoản chi theo quy định. 

- Tăng cường công tác kiểm tra của cơ quan Tài chính, Giáo dục, Kho bạc, 

Chi cục Thuế và các ngành có liên quan đối với các đơn vị được giao thu và sử 

dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước. Khắc phục tình trạng thu, chi không đúng 

chế độ. Tập trung xử lý thu hồi nguồn vốn tạm ứng trả ngân sách huyện.  

- Trên cơ sở dự toán chi ngân sách được phân bổ các đơn vị sử dụng ngân sách 

nhà nước, căn cứ vào các nhiệm vụ được giao xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy 

chế sử dụng tài sản, chủ động sắp xếp, bố trí nhiệm vụ chi hợp lý, thực hiện nghiêm 

chủ trương tiết kiệm chi tiêu, chống lãng phí, cắt giảm các khoản chi chưa cần thiết, 

giảm tối đa các hội nghị, tổ chức lễ hội không thực sự cần thiết, đảm bảo sử dụng ngân 

sách, tài sản tiết kiệm, hiệu quả góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội nhằm hỗ trợ thiết thực cho các đối tượng 

chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.  

Trên đây là phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2023 

của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà./. 
Nơi nhận:  
- TTHĐND huyện (trình);   
- TT Huyện uỷ; 

- Các Ban của HĐND huyện;                                                                     

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Hà Tiến 
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