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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022

và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2023
(Trình kỳ họp thứ 5- HĐND xã khoá XXIV nhiệm kỳ 2021-2026)

Nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022 được thực hiện theo Quyết định số
4299/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND Huyện Gia Lộc về giao chỉ tiêu 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu 
tư công năm 2022; Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 của 
HĐND xã Lê Lợi kỳ họp thứ ba khóa XXIV nhiệm kỳ 2021-2026 về dự toán 
ngân sách và phân bổ ngân sách xã năm 2022.

Tại kỳ họp thứ Năm, Hội đồng nhân dân xã khoá XXIV, Uỷ ban nhân dân 
xã Lê Lợi báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã năm 2022 và 
phương án phân bổ ngân sách xã năm 2023 như sau: 

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, 
UBND xã, sự nỗ lực, tập trung của các cấp, các ngành trong lãnh đạo điều hành, 
công tác tài chính - ngân sách đã cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh, chính sách an sinh xã hội trên 
địa bàn xã và tăng thu cao so với dự toán UBND huyện giao. 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ dự toán ngân sách xã năm 2022, như sau:

1. Thu ngân sách xã

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 ước thực hiện 7 tỷ 844,526 triệu 
đồng đạt 143,4% huyện giao và 78,6% xã xây dựng. Trong đó:

- Các khoản thu hưởng 100%: ước thực hiện 337, 547 triệu đạt 421,9% so 
dự toán năm huyện giao và 125,8 dự toán HĐND xã giao

- Các khoản thu theo tỷ lệ : Ước thực hiện 993,028 triệu đồng đạt 470,6% 
so dự toán năm huyện giao và 30,9% dự toán HĐND xã giao
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- Thu chuyển nguồn năm 2021: 358 triệu đồng đạt 103,5% dự toán 
HĐND xã giao.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: ước thực hiện 6 tỷ 155, 95 triệu đồng 
đạt 118,9% so dự toán năm huyện giao, và đạt 100% dự toán HĐND xã giao. 
Trong đó: 

+ Thu bổ sung cân đối là 2 tỷ 795,2 triệu đồng;

+ Bổ sung cân đối theo CTMT là 2 tỷ 383,1 triệu đồng;

+ Bổ sung có mục tiêu  từ ngân sách cấp trên 977,650 triệu đồng.

Bổ sung có mục tiêu bao gồm:

1/ Bổ sung hỗ trợ phòng chống covid 19 theo Quyết định số 410/QĐ-
UBND ngày 24/02/2022 với số tiền là 10.000.000 đồng

2/ Bổ sung tặng quà chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi theo Quyết định 
số 239/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 số tiền là 36.900.000 đồng

3/ Bổ sung trả nợ xây dựng cơ bản theo Quyết định số 178/QĐ-UBND 
ngày 19/01/2022 số tiền là 486.160.000 đồng

4/ Bổ sung kinh phí hỗ trợ cho đội trưởng, đội phó dân phòng theo Quyết 
định số 2509/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 số tiền là 44.590.000 đồng.

5/ Bổ sung kinh phí để thanh toán lập nhiệm vụ quy hoạch chung xây 
dựng xã đến năm 2030 theo Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 số 
tiền là 200.000.000 đồng

6/ Bổ sung cải cách hành chính về phần mền số hóa tài liệu theo Quyết 
định số 3032/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 số tiền là 200.000.000 đồng

Bổ sung từ nguồn cải cách tiền lương:

1/ Bổ sung cho các đối tượng cách ly y tế theo Quyết định số 185/QĐ-
UBND ngày 21/01/2022 số tiền là 9.880.000 đồng

2/ Bổ sung cho các đối tượng cách ly y tế theo Quyết định số 67/QĐ-
UBND ngày 13/01/2022 số tiền là 51.720.000 đồng

3/ Bổ sung kinh phí từ nguồn Cải cách tiền lương để thực hiện chế độ đối 
với cán bộ già yếu, nghỉ việc theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP theo Quyết 
định số 1995/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 số tiền là 53.916.000 đồng

(chi tiết phụ lục số 02 kèm theo)

* Có 07/08 khoản thu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán 
doUBND Huyện giao bao gồm:
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(1) Thu phí lệ phí  ước thực hiện 19,612 triệu đồng đạt 130,7% so với dự 
toán huyện giao và đạt 98,1% xã xây dựng.

(2) Thu hoa lợi công ích và đất công ước thực hiện 278,6 triệu đạt 619,1 
% so với dự toán huyện giao và đạt 122% xã xây dựng.

(3) Thu khác ngân sách ước thực hiện 39, 33 triệu đồng ước đạt 196,7% 
huyện giao và xã xây dựng.

(4) Thu thuế thu nhập cá nhân ước thực hiện 67,74 triệu đồng đạt 169,4% 
dự toán huyện giao và xã xây dựng

(5) Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ước đạt 75,49 triệu đạt 302,0% 
dự toán huyện giao và xã xây dựng 

(6) Thu lệ phí trước bạ nhà đất ước thực hiện 55,32 triệu đạt 138,3 % dự 
toán huyện giao và xã xây dựng 

(7) Thu thuế giá trị gia tăng ước thực hiện 135,12 triệu đồng đạt 140,8 % 
dự toán huyện giao và xã xây dựng 

* Có 01 khoản thu chưa đạt so với dự toán UBND huyện giao:

Thu lệ phí môn bài ước thực hiện 8,6 triệu đạt 86% so với dự toán huyện 
giao và xã xây dựng. 

* Có 01 khoản thu chưa đạt so với dự toán HĐND xã giao:

Thu tiền sử dụng đất ước thực hiện 650,74 triệu đồng đạt 21,7 % so với 
dự toán giao

* Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu năm 2022

Đầu năm 2022, trong bối cảnh đại dịch bệnh Covid-19 đã bùng phát trở 
lại và diễn biến hết sức phức tạp, đã tác động bất lợi đến sự phát triển kinh tế - 
xã hội, đồng thời việc thực hiện các chính sách thu nộp thuế và các khoản đóng 
góp của địa phương còn kém dài nên ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả của thu 
ngân sách. 

Tuy nhiên, công tác thu ngân sách có những thuận lợi nhất định, đó là sự 
quan tâm chỉ đạo thường xuyên, tích cực và quyết liệt của Đảng ủy, thường trực 
HĐND, lãnh đạo UBND, của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương; sự phối 
hợp chặt giữa các ngành, UBND xã đã triển khai các nhiệm vụ và biện pháp 
trong quản lý, khai thác nguồn thu; đẩy mạnh công tác chống thất thu, xử lý nợ 
đọng thuế, công tác kiểm tra, quyết toán thuế; tăng cường các hoạt động giám 
sát và cải cách thủ tục hành chính về thuế để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối 
tượng nộp thuế trong việc công khai, minh bạch các nguồn thu trên địa bàn và 
thực hiện nộp thuế vào ngân sách nhà nước.



4

Bên cạnh những thuận lợi còn một số khó khăn, tồn tại đó là: 

- Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 ước đạt 
135,66% so với dự toán huyện giao và đạt 82,42% so với dự toán HĐND xã 
giao là do chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất ước đạt 0,393 tỷ đồng, đạt 13,1% so với 
dự toán HĐND xã giao. Trong khi nhu cầu trả nợ và đầu tư xây dựng kết cấu hạ 
tầng của các địa phương còn lớn. Do vậy, việc cân đối thu để đảm bảo nguồn 
vốn thanh toán cho các dự án đầu tư còn gặp nhiều khó khăn.

Trên cơ sở dự toán thu ngân sách năm 2022 được giao, UBND xã triển 
khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo điều kiện khuyến khích cho các tổ 
chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế phát huy hiệu quả sản xuất kinh 
doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, không để nợ đọng tiền 
thuế, các hộ thầu khoán ao chuyển đổi, các hộ kinh doanh thuộc khu vực chợ 
Anh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách thuế đến đối tượng nộp 
thuế; Tập trung triển khai thực hiện tốt các giải pháp thu hồi nợ thuế, các khoản 
thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản không để tồn đọng; tăng cường xử lý 
đất dôi dư, đất xen kẹp để tăng thu cho ngân sách địa phương, 

2. Chi ngân sách xã

Tổng chi ngân sách xã năm 2022 ước thực hiện 7 tỷ 844,526 triệu đồng 
đạt 143,4% huyện giao và 78,6 % so với dự toán HĐND xã giao. Trong đó:

- Chi đầu tư XDCB ước đạt 1 tỷ 136,9 triệu đồng dự toán HĐND xã giao 

- Chi thường xuyên ước đạt 6 tỷ 257,62 triệu đồng đạt 114,41% dự toán 
huyện giao và 110,61 % dự toán HĐND xã giao 

- Dự kiến chi chuyển nguồn (thực hiện cải cách tiền lương): 450.000.000 
đồng

(chi tiết phụ lục số 03 kèm theo)

* Đánh giá công tác quản lý chi ngân sách

- Công tác quản lý chi ngân sách xã chấp hành theo qui định của Luật 
ngân sách, thực hiện lập dự toán chi và chi theo dự toán; các xã thực hiện 
nghiêm túc chế độ quản lý chi qua Kho bạc nhà nước, ưu tiên chế độ chi cho con 
người gồm lương, phụ cấp cho cán bộ đương chức, các khoản lương hưu và trợ 
cấp cho cán bộ già yếu nghỉ việc, chi công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, 
chi công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024; kinh phí chi thường 
xuyên cơ bản đáp ứng nhu cầu chi thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương;  
tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên của năm 2022 theo quy định; 
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- Tổ chức quản lý có hiệu quả, đúng mục đích khoản thu tiền sử dụng đất để 
ưu tiên bố trí nguồn vốn thanh toán trả nợ các công trình XDCB đã hoàn thành còn 
thiếu kế hoạch vốn, đồng thời tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông 
nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa.

- Khắc phục triệt để sự chậm trễ, tháo gỡ khó khăn trong giải ngân 
vốn đầu tư công. Đồng thời, thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, các văn bản 
hướng dẫn thực hiện Luật Đầu tư công;  theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 
của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng XDCB từ 
nguồn vốn đầu tư công, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng 
Chính phủ về giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng XDCB.

- Thực hiện chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã theo Thông tư số 
70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính. Thực hiện chế độ công 
khai tài chính, công khai mua sắm tài sản công, công khai quyết toán đối với dự 
án đầu tư XDCB có sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ 
các khoản đóng góp của nhân dân, góp phần thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, 
thị trấn; phát hiện ngăn chặn kịp thời những sai phạm, tiêu cực trong quản lý tài 
chính ngân sách nhà nước. Thực hiện tốt Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 
30/12/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện qui chế công khai ngân 
sách nhà nước và Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài 
chính.

- Tăng cường công tác quản lý, điều hành chi ngân sách theo dự toán đã 
được duyệt, quản lý chi theo đúng chế độ tài chính hiện hành, đảm bảo các 
khoản chi từ ngân sách nhà nước có hiệu quả; thực hiện tiết kiệm triệt để các 
khoản chi thường xuyên, chi bộ máy quản lý nhà nước, chi hoạt động của đơn vị 
sự nghiệp công theo Luật thực hành, tiết kiệm chống lãng phí và tiết kiệm triệt 
để dự toán chi thường xuyên theo quy định Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 
08/6/2021 của Chính phủ.

Bên cạnh kết quả nêu trên, công tác quản lý chi ngân sách xã còn một số 
tồn tại hạn chế đó là: Nợ xây dựng cơ bản chưa được khắc phục; công tác lập hồ 
sơ trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của chủ đầu tư rất chậm...

Phần thứ hai
DỰ KIẾN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

Căn cứ Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính 
về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch 
tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025.
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Căn cứ Công văn số 2481/STC-QLNS ngày 10/8/2022 của Sở Tài chính 
về Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài 
chính - NSNN 3 năm giai đoạn 2023-2025;

Năm 2023 là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Lê Lợi lần thứ XXVI, thực hiện 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; cũng là năm thứ Hai của 
thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025. 

Trên cơ sở Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của 
HĐND tỉnh về Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần 
trăm (%) phân chia nguồn thu thường xuyên giữa các cấp ngân sách trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025; Nghị quyết 
số 09/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về Ban hành quy định 
hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025, quy 
định thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã. 

Dự kiến giao dự toán ngân sách năm 2023 của Huyện, kết quả thực hiện 
thu ngân sách xã năm 2022 và căn cứ vào yêu cầu thực tế của địa phương. 

Ủy ban nhân dân xã dự kiến dự toán ngân sách xã năm 2023 như sau: 

I. THU NGÂN SÁCH 

Ủy ban nhân dân xã dự kiến dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 như 
sau:

1. Thu ngân sách xã

Trên cơ sở dự kiến phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi. Dự toán thu ngân 
sách nhà nước trên địa bàn huyện giao dự kiến giao là 4.981.500.000 đồng. 
Trong đó:

- Các khoản thu hưởng là:                       80.000.000 đồng

- Các khoản thu theo tỷ lệ là:                213.000.000 đồng 

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:  4.688.500.000 đồng

Căn cứ tình hình ước thực hiện năm 2022; khả năng nguồn thu và nhu cầu 
nhiệm vụ chi, nên xã dự kiến giao 8.431.500.000 đồng. Trong đó: 

- Các khoản thu hưởng là:                        80.000.000 đồng

- Các khoản thu theo tỷ lệ là:              3.213.000.000 đồng 

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:  4.688.500.000 đồng

- Thu chuyển nguồn là (thực hiện cải cách tiền lương): 450.000.000 đồng
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(chi tiết biểu số 02/DT2023-NSX kèm theo)

 2. Chi ngân sách xã 

Năm 2023 là năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 phân bổ dự 
toán chi thường xuyên chủ yếu tập trung vào một số nội dung sau: 

Xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 trên cơ sở nguồn thu
ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp theo Nghị quyết của HĐND 
tỉnh và nguồn ngân sách cấp trên bổ sung; Đảm bảo phục vụ hoạt động thường 
xuyên trong đó ưu tiên chi cho con người như lương, phụ cấp, các khoản đóng 
góp theo chế độ quy định hiện hành. Thực hiện tiết kiệm tối thiểu 10% chi 
thường xuyên (ngoài chi lương, các khoản đóng góp theo lương theo quy định, 
các khoản chi cho con người và các khoản chi chế độ chính sách theo quy định) 
để bổ sung nguồn cải cách tiền lương; chi an sinh xã hội, chi đầu tư phát triển và 
đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, 
phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi, sử dụng ngân sách hiệu quả, góp phần thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đẩy mạnh 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách tài chính công.

Tập trung bố trí nguồn lực tài chính để thanh toán giá trị khối lượng hoàn 
thành các công trình xây dựng, nhưng chưa bố trí đủ kế hoạch vốn. Đồng thời, 
đầu tư cơ sở hạ tầng các công trình trọng điểm, đường giao thông xã quản lý và 
cơ sở vật chất văn hóa xã  theo mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã 
nhiệm kỳ 2020- 2025. 

- Ưu tiên bố trí tối thiểu 10% nguồn thu tiền sử dụng đất cho công tác quy 
hoạch, đẩy nhanh công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và Nghị quyết 
của Quốc hội, thống kê, kiểm kê đất đai, điều tra khảo sát giá đất.

 * Dự kiến dự toán chi ngân sách năm 2023 như sau:

Tổng chi ngân sách xã là:       8.431.500.000 đồng. Trong đó: 

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 3.000.000.000 đồng

- Chi thường xuyển là:             5.431.500.000 đồng

(chi tiết biểu số 03/DT2023-NSX kèm theo)

II. NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGÂN 
SÁCH NĂM 2023

1. Về thu ngân sách
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- Cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thường xuyên, kịp thời và quyết 
liệt công tác thu ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm 2023; Ủy ban nhân dân xã
phối hợp với Chi cục thuế khu vực Tứ Lộc, đồng thời chỉ đạo bộ phận tài chính 
tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ thu kịp thời theo qui định của Luật Ngân 
sách nhà nước. Nâng cao chất lượng lập dự toán thu, giao chỉ tiêu thu sát với 
tiềm năng, khả năng nguồn thu trên địa bàn xã. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của Nhà 
nước về lĩnh vực thuế, Luật quản lý thuế, Luật phí, lệ phí, của UBND xã giao 
tích cực phối hợp với Chi cục thuế khu vực Tứ Lộc để rà soát tổng hợp đầy đủ 
nguồn thu NSNN trên địa bàn nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn thu; đảm 
bảo tính đúng, đủ từng khoản thu, sắc thuế để nộp vào ngân sách kịp thời, đúng 
quy định. 

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền trong công tác chỉ
đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, tăng cường quản lý các nguồn
thu trên địa bàn, tập trung thu róc các khoản nợ đọng; rà soát, quản lý tốt
các nguồn thu cố định thường xuyên tại xã, nhất là khoản thu đấu thầu diện tích
đất công ích, hoa lợi công sản, thu cho thuê trạm phát sóng để đảm bảo nhiệm 
vụ chi thường xuyên ngân sách xã.

- Tập trung xử lý đối với diện tích đất dôi dư trong khu dân cư sau kết quả
đo đạc bản đồ và lập hồ sơ địa chính đối với đất ở của các hộ dân.

2. Về chi ngân sách

- Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi ngân sách nhà nước đúng thời hạn,
nội dung, đối tượng, lĩnh vực theo quy định; thực hiện tốt các quy định của Nghị
quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định Hệ thống định mức phân bổ dự toán
chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và giai đoạn 2022-2025.

- Tiếp tục thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong chủ động nguồn kinh
phí để phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện triển khai dự toán ngân sách nhà nước
gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo,
đảm bảo tính ổn định, bền vững, chủ động của ngân sách địa phương. Các 
ngành, các lĩnh vực, bộ phận cần thực hiện nghiêm túc Luật thực hành tiết kiệm
chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng trong việc sử dụng kinh phí từ
ngân sách và kinh phí có nguồn gốc từ NSNN. 

- Nghiêm túc thực hiện các qui định về quản lý, sử dụng tài sản công theo
Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, ngày 26/12/2017 của Chính phủ; việc phân bổ
kinh phí, xây dựng kế hoạch triển khai mua sắm tài sản công thực hiện theo
Quyết định số 50/2017/TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy 
định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị; Công văn số 2676/BTC-
QLCS
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ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính về nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài
chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công và Quyết định số 3838/QĐ-
UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về điều chỉnh danh mục mua sắm tài 
sản nhà nước mua sắm tập trung thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương.

- Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công theo hướng tập trung vốn vào các
lĩnh vực then chốt, các công trình trọng điểm có sức lan tỏa, tạo động lực phát
triển kinh tế - xã hội; tăng cường quản lý đầu tư công, trong đó đặc biệt chú 
trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển; thực hiện nghiêm các 
quy định của pháp luật về đầu tư công. Đôn đốc nghiệm thu, quyết toán kịp thời 
khối lượng XDCB để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB từ ngân 
sách nhà nước.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính công, nâng cao năng lực quản lý Nhà
nước, thực hiện chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu trong công tác quản
lý, sử dụng ngân sách, tài sản công tại đơn vị; tăng cường công tác quản lý, điều
hành chi ngân sách theo dự toán đã được duyệt trong đó ưu tiên cho công tác
phòng chống thiên tại, dịch bệnh; quản lý chi theo đúng chế độ tài chính hiện
hành, đảm bảo các khoản chi từ ngân sách nhà nước có hiệu quả; thực hiện
nghiêm việc quản lý, sử dụng tài sản công, thực hiện đúng tiêu chuẩn, định mức,
chế độ quản lý, sử dụng máy móc thiết bị và quy trình mua sắm tài sản, trang
thiết bị theo đúng quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 
của Chính phủ.

- Thực hiện chế độ công khai, minh bạch sử dụng ngân sách nhà nước, 
mua sắm tài sản công, công khai quyết toán đối với dự án đầu tư XDCB có sử 
dụng vốn ngân sách nhà nước theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 
30/12/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện qui chế công khai ngân 
sách nhà nước; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 
về hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức 
được ngân sách nhà nước hỗ trợ và Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 
29/12/2017 của Bộ Tài chính.

- Dành 10% tiền sử dụng đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất 
đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, 
chỉnh lý hồ sơ địa chính.

- Thực hiện chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã theo Thông tư số
70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính. Thực hiện chế độ công 
khai tài chính, công khai mua sắm tài sản công, công khai quyết toán đối với dự 
án đầu tư XDCB có sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ 
các khoản đóng góp của nhân dân, góp phần thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, 
thị trấn; phát hiện ngăn chặn kịp thời những sai phạm, tiêu cực trong quản lý tài 
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chính ngân sách nhà nước. Thực hiện tốt Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 
30/12/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện quy chế công khai ngân 
sách nhà nước và Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài 
chính.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã năm
2022 và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2023, Uỷ ban nhân dân xã
trình kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân xã khoá XXIV nhiệm kỳ 2021-2026 xem 
xét, quyết định./ 

Nơi nhận:
- Phòng TC-KH;
- Ban Thường vụ Đảng uỷ;
- Thường trực HĐND;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Đại biểu HĐND khoá XXIV;
- Các đại biểu dự Kỳ họp;
- Lưu: VP, TCKT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Đoàn Duy Việt


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-12-24T12:52:07+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LÊ LỢI<leloi.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-12-24T12:52:48+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LÊ LỢI<leloi.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




