
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:             /UBND-TC 

V/v thực hiện các nhiệm vụ chi 

ngân sách các tháng cuối năm 2022 

 

 
 

Tuyên Quang, ngày         tháng 11  năm 2022 

                        Kính gửi:   
 

 
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 19/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ 
về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố  thực 
hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 06/KH-UBND 

ngày 19/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ động rà soát các nhiệm vụ 
chi từ ngân sách nhà nước (bao gồm kinh phí năm trước chuyển sang, nguồn 
được giao dự toán và bổ sung trong năm 2022), thực hiện cắt giảm, giãn các 

nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết; đề nghị cấp có thẩm quyền (qua cơ quan 
tài chính cùng cấp) điều chỉnh giảm đối với những nội dung không còn nhiệm 

vụ chi hoặc không có khả năng chi hết trong năm 2022 thực hiện thu hồi về 
ngân sách các cấp theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước để bổ sung 

nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cấp bách, nhiệm vụ 
phát sinh trong năm trên địa bàn. 

2. Đối với các nhiệm vụ chi mua sắm trang thiết bị, sửa chữa tài sản 
(trừ các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế): Thực hiện thu hồi về ngân 

sách tỉnh đối với những nhiệm vụ chi đã giao từ đầu năm nhưng đến ngày 
30/9/2022 chưa có quyết định mua sắm, sửa chữa của cấp có thẩm quyền.  

3. Hết năm ngân sách, Người đứng đầu các đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra trường hợp có nội dung chi phải 
hủy dự toán. Ngân sách không bổ sung kinh phí đảm bảo cho các khoản chi 
này, các đơn vị dự toán chủ động bố trí từ ngân sách năm 2023 của đơn vị hoặc 

các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện các nhiệm vụ trên. 
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4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc nhà nước Tuyên Quang theo 
chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các 

cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện chỉ đạo của Ủy ban 
nhân dân tỉnh tại Văn bản này; tổng hợp đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cắt 

giảm, giãn các khoản chi chưa thực sự cần thiết, các nội dung không còn nhiệm vụ 
chi, các nội dung không có khả năng chi hết trong năm 2022 theo quy định. 

Đối với nhiệm vụ chi đã giao cho các cơ quan, đơn vị không thực hiện hoặc 
thực hiện không hết dự toán giao đề nghị điều chỉnh sang thực hiện nhiệm vụ khác 

phát sinh trong năm, Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét 
quyết định trước ngày 13/11/2022. 

Trên cơ sở nguồn kinh phí tiết kiệm được, thực hiện tham mưu, để xuất Ủy 
ban nhân dân tỉnh bổ sung cho các nhiệm vụ trọng tâm, các nhiệm vụ cấp bách và các 

nhiệm vụ phát sinh trong năm. Trong đó, ưu tiên bố trí nguồn trả nợ xây dựng cơ bản 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các Chương trình, đề án, 
các nhiệm vụ đã có chủ trương, kết luận của cấp có thẩm quyền theo quy định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 
thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này; kết 

quả thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách cuối năm sẽ là một tiêu chí để thực hiện đánh 
giá đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy;         (Báo 
- Thường trực HĐND tỉnh;  cáo) 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- PCT UBND tỉnh; 
- CVP, PCVP UBND tỉnh; 
- Như trên: Thực hiện; 
- Lưu VT (Huy TC) 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



3 
 
 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH  

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 
 

Ngày 09/11/2022 
Trình xin ý kiến đồng chí: Nguyễn Văn Sơn  -  Chủ tịch UBND tỉnh     

Người trình:  Hoàng Lê Huy - chuyên viên tài chính 

Tóm tắt nội dung trình: Về thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách các tháng cuối năm 2022, 

Văn bản của cơ quan đề nghị  

Căn cứ để trình và các văn bản liên quan kèm theo: Luật Ngân sách nhà nước và 

các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 19/01/2022 

Giải trình và ý kiến đề xuất của người trình: 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi 

hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 19/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ 

về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, 

Qua theo dõi việc thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 và Kế hoạch 

số 06/KH-UBND ngày 19/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chuyên viên 
nhận thấy các đơn vị được giao dự toán từ đầu năm tuy nhiên nhiều đơn vị 

không thực hiện nghiêm Kế hoạch số 06/KH-UBND, trình cấp có thẩm quyền 

quyết định mua sắm sau thời điểm 30/9/2022; nhiều nội dung không thực 

hiện, hoặc thực hiện không hết dự toán giao đầu năm đề nghị điều chỉnh sang 

thực hiện các nhiệm vụ khác chưa đảm bảo sự cần thiết, cấp bách. 
Đề xuất: 

Có văn bản chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch 

số 06/KH-UBND; kiên quyết thu hồi những khoản chi chưa thực sự cần 

thiết, những nhiệm vụ chi không thực hiện, nhiệm vụ chi mua sắm, sửa 

chữa giao từ đâu năm đến nay chưa thực hiện 

(Có văn bản dự thảo kèm theo) 

Trân trọng báo cáo, xin ý kiến Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh. 

Người trình 

ký 

Ý kiến của lãnh đạo Văn phòng     (Ngày          /       /2021) 
 

…………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

Lãnh đạo  

Văn phòng  ký 
 

 
 

Ý kiến phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh:  
 
………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….………..  

 

Chủ tịch ký 
duyệt  
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…………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
  

 
 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-09T15:43:22+0700
	Tỉnh Tuyên Quang
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-09T15:43:28+0700
	Tỉnh Tuyên Quang
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-09T15:43:44+0700
	Ủy ban  nhân dân tỉnh Tuyên Quang
	Nguyễn Văn Sơn<sonhdndtq@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-09T15:43:52+0700
	Tỉnh Tuyên Quang
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-11-09T15:56:50+0700
	Việt Nam
	Sở Tư pháp<tuphap@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




