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1. Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước:
Trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, các phòng, ban, ngành, ñoàn thể
thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn cần phải:
a) Thực hiện nghiêm các quy ñịnh của Luật Ngân sách Nhà nước trong tất cả
các khâu: lập, thẩm ñịnh, phê duyệt, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng, kiểm soát chi
và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước. Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị, tổ chức có
sử dụng ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm giải trình việc quản lý, sử dụng ngân
sách nhà nước ñược giao theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) ðẩy mạnh thực hiện các cơ chế quản lý tài chính mới ñể thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí, ñặc biệt là chế ñộ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên
chế và kinh phí quản lý hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước, ñối với
các ñơn vị sự nghiệp công lập, phải chuyển sang thực hiện cơ chế tự chủ tài chính
gắn với tự chịu trách nhiệm theo qui ñịnh của Chính phủ; ñồng thời, mở rộng và ñẩy
mạnh thực hiện xã hội hoá ñối với các lĩnh vực sự nghiệp;
c) Rà soát, bảo ñảm các ñiều kiện ñể thực hiện các chương trình mục tiêu theo
ñúng tiến ñộ quy ñịnh và có hiệu quả; tổ chức lồng ghép các chương trình có cùng
tính chất, thực hiện theo cùng một ñịa bàn; giảm chi phí quản lý chương trình, chi phí
trung gian, tập trung kinh phí chương trình cho ñối tượng ñược hưởng theo quy ñịnh;
giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì tổ chức thực hiện chương trình này và báo
cáo UBND huyện.
d) Năm 2006, tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Thực hiện và hoàn thành việc phân bổ, giao dự toán Ngân sách nhà nước năm
2006 theo quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước, bảo ñảm ñúng dự toán ñược cơ
quan nhà nước có thẩm quyền giao cả về tổng mức và chi tiết. Báo cáo UBND huyện
về kết quả phân bổ dự toán cho các phòng, ban, ngành thuộc huyện, UBND các xã,
thị trấn, thực hiện ñiều chỉnh, cắt giảm dự toán chi của ñơn vị ñối với những khoản
ngân sách chưa ñược phân bổ. Việc bổ sung ngân sách ngoài dự toán ñược giao phải
thực hiện theo ñúng quy ñịnh của pháp luật.
- Thực hiện chế ñộ tự chủ, chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí
quản lý hành chính ñối với tất cả cơ quan hành chính; thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu
trách nhiệm về tài chính ñối với tất cả các ñơn vị sự nghiệp công lập theo ñúng quy
ñịnh của Chính phủ. Giao Phòng Tài chính-Kế hoạch chủ trì phối hợp với Phòng Nội
vụ - LðTB và XH và các ngành liên quan ñể triển khai trong ñầu năm 2007.

