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QUYET D!NH 
V/v ban hành Quy djnh mt s dim v diu hành dir toán 

Ngân sách Nhà nu*c tinh Ninh BInh nám 2021 

UY BAN NHAN DAN TINIH NINH BNH 

Can th Lut T chic chInh quyn dja phu'o'ng ngày 19/6/2015,' Lut Ngân 
sách nhà nu'àc ngày 25/6/2015,' 

Can c& Nghj djnh s 163/2016/ND-cF ngày 21/12/2016 cia ChInh phi 
quy djnh chi tiêt thi hành m(5t so diêu cja Lut Ngán sách nhà nithc; 

Can th Thong hr s 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 cia B5 Tài chInh 
Quy djnh chi tiêt và hw&ng dan thi hành mót sO diêu cia Nghj djnh so 
163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 cña ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mç3t 
sO diêu cüa Lut Ngân sách nhà nithc, Thông tu' sO 109/2020/TT-BTC ngày 
25/12/2020 cüa Bó Tru'O'ng Bô Tài chInh quy djnh ye to ch&c thrc hin dr toán 
ngán sách nhà nu'ó'c näm 2021, 

Can c& Nghj quyé'ts 34/2016/NQ-HDND ngày 14/12/2016 cza H5i dng 
nhán dan tinh ye phán cap nguOn thu, nhiérn vy chi và 13' l phán tram (%) phân 
chia các khoán thu giü'a ngân sách các cap chInh quyén dja phu'o'ng tinh Ninh 
BInh, Nghj quyêt sO 18/2018/NQ-HDND ngày 10/7/2018 ciaH5i dong nhán dan 
tinh ye vic bO sung Khoán 13 Diêu 4 tgi Quy djnh phân cap nguôn thu, nhirn 
vy chi và ij' l phân tram (%) phân chia các khoán thu giia ngân sách các cap 
chInh quyên dja phuv'ng ban hành kern theo Nghj quyêt sO 34/2016/NQ-HDND 
ngày 14/12/2016 cña H5i dóng nhân dan tinh Ninh BInh; Nghj quyêt so 
]08/2020/NQ-HDND ngày 09/12/2020 cza H5i dOng nhân dan tinh ye sia dOi 
khoán 2 Diêu 12 và Diêu 13 tgi Quy djnh phán cap nguOn thu, nhim vy chi và t 
l phán tram (%) phán chia các khoán thu giü'a ngân sách các cap chInh quyên 
dja phwong ban hành kern theo Nghj quyét so 34/2016/NQ-HDND ngày 
14/12/2016 cia Hói dông nhân dan tinh Ninh BInh; 

Can c&Nghj quyt s 103/NQ-HDND ngày 09/12/2020 cia H3i dng nhán 
dan tinh ye vic quyêt djnh dr toán thu ngân sách nhâ nwó'c trên dja bàn; thu, 
chi ngân sách dja phu'ong tinh Ninh Blnh narn 2021; Nghj quyêt so 104/NQ-
HDND ngày 09/12/2020 cza H5i dóng nhdn dan tinh ye vic quyét djnh phán bó 
ngán sách dja phu'o'ng tinh Ninh Blnh nàm 2021. 

Theo d nghj cza Giárn dc Sà Tài chInh tgi Van ban so' 72/S TC'-QLNS 
ngày 08/01/202 1. 
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QUYET DINE!: 

Diêu 1. Ban hành kern theo Quyt dijnh nay Quy djnh mt so diem ye diêu 
hành dir toán ngân sách nhà nrnc tinh Ninh BInh näm 2021. 

Diêu 2. Gjao Sy Tài chInh chü tn, ph& hçp vói Ciic Thuê tinh, Kho bic 
nba rnthc tinh. don dôc các s, ban, ngành, hi, doàn the, các dan vj cüa tinh và 
UBND các huyn, thành phO thirc hin Quyêt djnh nay. 

Diêu 3. Quyt djnh nay có hiu hjc thi hành k tü ngày k. 

Diu 4. Chánh Van phông UBND tinh, Thñ trithng các s, ban, ngành, 
hi, doàn the, các dan vj cüa tinh và Chü tjch UBND các huyn, thành phô chju 
trách nhim thi hành Quyét djnh nay.!. 

Nuinhân: 
- Nhu Diêu 4; 
- Thung trrc Tinh u' (BC); 
- Thrnmg trc HDND tinh (BC); 
- Chñ tjch, các PCT UBND tinh; 
- Lixu: VT, VP5, VP1. 
NN_VP5_QDUB 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CIIIJ TICH 
PHO CHU TECH 
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UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH NINH BINH Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

QUY DNH 
Mt so diem ye diu hành diy toán 

ngân sách nhà n.rrc tinh Ninh Blnh nám 2021 
(Kern theo Quyêt djnh so  -I /QD-UBND ngàyJl /01/2021 

cia Uy ban nhán dan tinh Nm/i Bin/i) 

CHIJ'€ING I 
NIITh4G QUY DNH CHUNG 

Diêu 1. Ngân sách nhà nuâc (NSNN) duçic quy djnh ciii the ti Lut Ngân 
sách nhà nuâc ngày 25/6/2015; Nghj djnh so 163/2016/ND-CP ngày 2 1/12/2016 
cña Chinh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Ngãn sách nhà nilóc. 

Diêu 2. Näm 2021 là näm kéo dài thñ kS'  on djnh ngân sách giai don 
2017-2020 theo quy djnh ti khoân 5 Diêu 1 Nghj quyêt so i 22/2020/QH 14 ngày 
19/6/2020 cüa Quôc hi. Do do, tiêp tic thrc hin on djnh ti l phân tram (%) 
phân chia nguôn thu gifta ngãn sách Trung uang và ngân sách dja phirang dã 
duçic Uy ban Thi.r&ig vi Quôc hi quyêt djnh. Tru?mg hçp dc bit phát sinh 
nguôn thu tü dir an mâi di vào hoit dng trong thai k' on djnh ngân sách tác 
&ng tang thu ngân sách dja phiimg lan thI so tang thu phái np ye ngân sách 
cap trên và sir diing theo quy djnh t?i  diem d khoàn 7 Diêu 9 Lut NSNN. Vic 
phân cap nguôn thu, nhim vi chi và t) l phân tram (%) phân chia các khoân 
thu giüa ngân sách các cap chInh quyên dja phiicmg trên dja bàn tinh thirc hin 
theo Nghj quyêt so 34/2016/NQ-HDNID ngày 14/12/2016 cüa HDND tinh ye 
phân cap nguôn thu, nhim v11 chi và tr l phân tram (%) phân chia các khoân 
thu gitra ngân sách các cap chInh quyên dja phuong tinh Ninh BInh; Nghj quyêt 
so 18/201 8/NQ-FIIDND ngày 10/7/2018 cüa HDND tinh ye vic bô sung Khoân 
13 Diêu 4 ti Quy djnh phân cap nguôn thu, nhim vi chi và tST l phân tram (%) 
phân chia các khoãn thu gitta ngân sách các cap chInh quyên dja phrn'ing ban 
hành kern theo Nghj quyêt so 34/2016/NQ-FIDND ngày 14/12/2016 cüa HDNID 
tinh Ninh BInh, Nghj quyêt so 108/2020/NQ-HDND ngày 09/12/2020 cüa Hi 
dông nhân dan tinh ye sia dôi khoàn 2 Diêu 12 và Diêu 13 tii Quy djnh phân 
cap nguôn thu, nhim vti chi và t' l phân tram (%) phân chia các khoàn thu giüa 
ngân sách các cap chInh quyên dja phuong ban hành kern theo Nghj quyêt so 

34/2016/NQ-HDNID ngày 14/12/20 16 cña Hi dông nhân dan tinh Ninh BIrth. 

Diêu 3. Các t chirc, cá nhân, k cã các t chüc, cá nhân nuac ngoài hot 
dng trên dia bàn có nghia vi np day dU, dung hn các khoãn thuê, phi, l phi 
và các khoàn phâi np khác vào ngân sách theo quy djnh cüa pháp 1utt; quãn l, 
sü diing cac khoãn von, kinh phi do nhà nuOc cap theo dung m1rc dIch, dUng chë 
d quy dinh, tiet kim và có hiu qua. 
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CHU'NG II 
NHONG QUY DINJI  CU THE 

Then 4. T chirc quãn 1 thu ngân sách nhà nrnc. 

1.Tô chüc thirc hin dung quy djnh tai  Diu 55 Lut NSNN; dng thai, 
luu triên khai mt so ni dung sau: 

- To chüc trin khai thirc hin Co hiu qua các quy djnh pháp 1ut v thu 
dã dixçic sira dôi, bô sung và có hiu 1rc thi hành. 

- Th?c hin có hiu qua các thim v1i, giãi pháp chü yu cãi thin môi 
triRmg kinh doanh, nâng cao näng lirc cnh tranh quôc gia näm 2021 theo Nghj 
quyêt so 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 cüa ChInh phü. Tiêp t1ic triên khai thirc 
hin mt so nhim vçi, giãi pháp tr9ng tam phát trin ChInh phü din tir giai do?n 
2019-2020, djnh huàng den näm 2025 theo Nghj quyêt so 17/NQ-CP ngày 
07/3/2019 cüa Chinh phü; U'ngdiing cong ngh thông tin gän két vâi câi cách 
hành chInh, khai, np, hoàn thuê din ttr và các nhim vçi, giái pháp ye nâng cao 
näng lirc cnh tranh, cãi thin môi trtthng kinh doanh; To chüc thc hin nghiêm 
Chi thj so 1 5/CT-TTg ngày 15/6/2018 cUa Thu tuàng ChInh phU ye to chüc triên 
khai thrc hin hiu qua Lust ho trçi doanh nghip nhO và vira; Nghj djnh sO 
1 19/2018/ND-CP ngày 12/9/20 18 cüa ChInh phü quy djnh ye hóa don din tir khi 
ban hang hóa, cung cap djch vti và Chi thj so 04/CT-BTC ngày 15/10/20 18 cüa 
Bô tru&ng Bô Tai chInh ye vic thng cu?mg cong tác quân 1 nçlvà cung chê thu 
hOi nq thuê dê giám ncr dçng ngành thuê quãn 1 và Lut Quãn 1 thuê ngày 
13/6/2019. 

- T chüc trin khai thiic hin nghiêm tñc, có hiu qua các chInh sách cüa 
ChInh phü ye nhirng giái pháp on djnh kinh tê vT mô, kIch thIch dâu tu và tiêu 
dung, các nhim vi, giâi pháp chñ yêu thirc hin Kê hoch phát triên kinh tê - xã 
hi và di,r toán ngân sách nhà nithc näm 2021 theo Nghj quyêt so 01/NQ-CP 
ngày 01/01/2021 cüa ChInh phil Tp trung thirc hin nghiêm các Kê hotch cüa 
UBND tinh dã ban hành trong giai dotn 2018-2020 nhu: Kê hoach sO 02/KH-
UBND ngày 11/01/2018 triên khai thirc hin Nghj quyêt 03-NQ/BCSD ngày 
11/01/2018 cña Ban can sir Dãng UBNID tinh ye tang cu?mg chi dao  triên khai 
thirc hin các giãi pháp ye linh vrc thuê, phi, hái quan, báo hiêm xã hi, Kê 
hotch sO 091KH-UBND ngày 15/01/2018 thirc hin kôt 1u.n so 08/KL-BCSD 
ngay 10/01/2018 cüa Ban Can s1r Dâng UBND tinh ye tiêp tic thirc hin Nghj 
quyêt so 07/NQ-BCSD ngày 13/02/2017 ye tp trung lãnh do, chi dto phát triên 
ngành cong nghip san xuât, lap rap ô to và cOng nghip din tü tr& thành ngành 
kinh té chü 1rc, tang nguôn thu cho ngân sách; Ke hoch so 10/KH-UBND ngày 
22/01/2019 thirc hin Nghj quyêt so 05-NQ/BCSD ngày 10/01/2019 cüa Ban 
Can sir Dãng UBND tinh ye ttp trung lãnh do, chi do day mnh câi cách thu 
tçlc hành chInh; K hoch 17/KH-UBNID ngày 31/01/2019 thc hin Ngquyêt 
so 02-NQ/BCSD ngay 07/01/2019 cüa Ban Can sr Dàng UBND tinh ye tang 
cu&ng các giai pháp nâng cao hiu qua thu hut dâu tu trên dja bàn tinh; K hoach 
s 39/KH-UBND ngày 29/3/2019 ye tiêp tçic thiic hin nhthig nhim v11, giãi 
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pháp chü yu cal thin môi truông kinh doanh, nãng cao näng lirc crnh tranh 
quôc gia nàm 2019 và djnh hrnng don näm 2021; K hoich so 99/KH-UBNID 
ngày 09/8/20 19 thirc hin Chuong trinh hành dIng s 32-CTr/TIJ ngày 
19/6/20 19 cüa Ban Thrning vi Tinh üy thirc hin Nghj quyt s 39-NQ/TW ngày 
15/01/2019 cüa B ChInh tn ye nãng cao hiu qua quãn 1', khai thác, sü diing và 
phát huy cac nguôn 1irc cüa nOn kinh tê; Kê hoach so 1O1IKH-UBND ngày 
14/8/2019 ye ci cau 'ai  ngành du ljch Ninh Bmnh dáp irng yOu câu phát triOn du 
!jch tr& thành ngành kinh tO müi nhn; Kê hoach so 122/KH-UBND ngày 
18/9/2019 thiic hin Chi thij so 23 -CT/TU ngày 31/7/2019 cüa Ban Thumg vi 
Tinh üy ye tang cung siT 1Anh dao  cüa Dãng trong cong tác quán 1 dat dai trên 
dja bàn tinh Ninh Bmnh; Kê hoch so 391KH-UBND ngày 31/3/2020 ye triên khai 
thirc hiên Chiên hxc tài chInh toàn din quôc gia dOn näm 2025, djnh hithng den 
nàm 2030 cüa tinh Ninh BInh; Kê hoach  sO 46/KH-UBND ngày 15/5/2020 ye co 
câu lai  ngành djch vii den näm 2020, djnh hithng den näm 2025 trên dja bàn tinh 
Ninh BInh;... TiOp tiic 4n hành boat dng có hiu qua Trung tam Phiic vii hành 
chInh cOng tinh Ninh BInh, nhäm tang cung nâng cao chat luçmg th?c thi cOng 
vu cña dôi ngü can bô, cOng chüc, viên chüc. Tháo gi khó khän, vtthng mac, 
khuyOn khIch dâu tu, thüc day san xuât kinh doanh, tao  diOu kin thun !qi thu 
hut tOi da nguOn 1irc dâu tu phát triên nhanh, ben vng, trong do tp trung vào 
các d1r an 1rn, có ixu the ye tang trwmg và nguôn thu lâu dài cho ngân sách. 

2. Co quan Thu& Hâi quan tang cithng theo dôi, kim tra, kirn soát vic 
kê khai thuê cüa các to chüc, cá nhân theo quy djnh cüa pháp 1ut ye thuO, vic 
khai báo ten hang, ma hang, thuê suât, tn giá, so luçing,... dO phát hin kjp thñ 
các trueing hç'p kê khai không diing, không dü, gian 1n thuê. Chü dng triOn khai 
thirc hin dông b nhiêu bin pháp quân 1 nhäm dam bâo thirc hin tOt Lut 
Quàn 1 Thuê và các Lut ThuO süa dôi; tp trung don dôc thu hôi vào ngân sách 
nhà nuóc näm 2021 khoân thuê thu nhp doanh nghip cüa ngithi np thuê có 
nàm tài chInh khác näm ducmg ljch dã ducyc gia han  np thuO theo quy djnh ti 
Nghj quyêt sO 41/2020/ND-CP ngày 08/4/2020 cüa ChInh phü ye gian han  thai 
gian np han  np thuê và tiOn thuê dat. 

- Chi dao  quyt lit cOng tác quãn l thu ngân sách nhà nuóc, chng tht 
thu thuê, chông chuyên giá, trôn thuê; giâm t 1 nq thuO; thirc hin các bin 
pháp câi cách hành chInh, hin dai  boa cOng tác quàn 1 thu; m& rng triOn khai 
boa dcm din tà; day manh  thanh tra, kim tra thuê, chân chinh và xir 1 nghiêm 
các hành vi vi pham pháp 1u.t vO thuO. Quãn 15' hoàn thuO giá trj gia tang theo 
dung quy djnh cüa pháp 1ut, diOu hành hoan thuO giá tn gia tang trong phm vi 
dir toán duçic cap có tham quyOn giao näm 2021; dông thñ tao  diêu kin cho 
nguñ np thuO; thirc hin hOrn tra tnthc 'à sau hoàn thuê theo quy djnh cüa 
pháp 1ut yà muc d rüi ro; kjp thii phát hin, xü 15' nghiêm dOi vâi các hành vi 
gian 1n, lçii d%lng chInh sách hoàn thuO, chiOm doat  tiOn t1r ngân sách nhà nuóc. 
Thtjc hin rà soãt các giy phép cp quyn khai thãc khoãng san dO triOn khai thu 
dung, thu dü và kjp thai các khoàn thu tiên cap quyOn khai thác khoáng san. Rà 
soát, xác djnh cii the các di tuqng dang duçrc Nhà nithc giao dat, cho thuê dat 
trên dja bàn, that là các dir an bet thai gian duc hu&ng uu dài theo quy djnh cüa 
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LuQttDt dai narn 2013, giao co quan tài nguyen và môi tnrông hoàn chinh h so 
ye dat dai, chuyên cho co quan thuê dê xac djnh nghia vi tài chInh và don dc, 
thu np day dü, kjp thM các khoán thu tü dat dai vào NSNN. 

- Thirc hin nghiém quy djnh v du giá khi thirc hin ban, chuyên 
nhuqng, cho thuê tâi san công, giao dat, chothuê dat theo quy djnh cüa pháp 1ut 
Ye quãn 1 sir diing tài san công, pháp 1ut ye dat dai. Tiêp tiic thiic hin cong tác 
cô phân hóa, thoái von nhà nithc tai  doanh nghip; don doe các doanh nghip 
np thuê day dü vào ngân sách nhà nizâc phân lçii thun sau thuê con 'ai  sau khi 
trICh 1p các qu5 theo quy djnh. Thuing xuyen theo dôi, phân tIch, dánh giá c11 
the kêt qua thu, dir báo tInh hInh san xuât kinh doanh và nhftng yêu to tác dng; 
chi rO nhtrng nguôn thu, don vj, dja bàn thu thâp, xác djnh rO nguyen nhân, trên 
CO S1 do dê ra giâi pháp diêu hành thu phü hçip. Dông th?ii chi ra nhttng khoàn 
thu, dja bàn con tiêm näng, dê don sirc chông that thu, khai tháC tang thu. Tiêp 
tiic triên khai các chinh sach iru dãi thuê theo quy djnh tao  diêu kin cho doanh 
nghip vuçit qua khó khàn, on djnh san xuât kinh doanh. ThTC hin thu dung, thu 
dü kjp thii CáC nguôn thu phát sinh, dng viên hçip 1 các khoãn thu vào ngân 
sách Nhà nuâc, nhäm khuyên khIch san xuât kinh doanh phát trién, tang tIch lily, 
nuôi duong và phát triên nguôn thu. 

- Triên khai dng b, linh hoat và có hiu qua các bin pháp don dc thu 
nçi và ciiOng Chê nq thuê theo dung quy djnh nhäm han  chê ti müc thâp nhât 
tInh trng ng d9ng thuê. Ciic Thuê tinh phôi hçp chat chë vói Kho bac  nhà nac, 
cac Ngân hang thuong mai,  tO chüc tin diing, các Ban quán l dir an, UBNID CaC 
huyn, thành phô thirc hin khâu trir tiên nç thuê thông qua giâi ngân von dôi vi 
các doanh nghip chây ', nq thuê. Day manh  vic däng tài cong khai trên các 
phuong tin thông tin dai  chüng, cp nh.t trên trang Website cüa ngành thuê các 
truO'ng hqp nçi dçng thuê lan, kéo dài. 

- Tip tic thijc hin D an "Tang cithng cong tác quãn l, ching that thu 
thus trong lTnh virc xây dijng co bàn và khai thác tâi nguyen khoáng san trên dja 
bàn tinh Ninh BInh" và "Tang cuOng cOng tác quãn l, chOng that thu thue trong 
linh vrc kinh doanh khách san,  nhà hang trên dja bàn tinh Ninh BInh" nhàm dam 
bão tInh khách quan, cOng bang, cOng khai, minhbch và quãn l trit d nguôn 
thu phát sinh, chOng that thu NSNN, dc bit là ctOi iâi các nguOn thu tir linh vrc 
kinh doanh nhà hang khách son, xây dirng co bàn, xàng dâu, duçrc phâm, khai 
thác khoáng san và tiêu thu cOng nghip, thu phi tham quan,... 

3. D dam bâo n djnh trong vic diu hành ngân sách, nãng cao trách 
nhim, tInh chü dng, cOng khai minh bach  trong vic quãn 1 nguOn thu và thirc 
hin t l phân tram phan chia giüa ngan sách các cap chInh quyen dja phuong 
tren dja bàn tinh, co quan Thue và cci quan Kho bac  nhà nithc các cap có trách 
nhiêm: 

- Ciic Thu tinh gui danh b các DNNN Trung hong, DNNN dja phuong, 
doanh nghip có vOn dâu tu nuac ngoài, doanh nghip ngoài quOc doanh và các 
th chuc, cá nhân có san xut kinh doanh khác dàng k) ke khai np thue vào ngân 
sách cp tinh theo quy djnh cüa pháp lut (duçic giao nhim vi thu theo Quyet 
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dinh giao dir toán hang näm cüa UBND tinh) dn UBND tinh, KBNN tinh và Sâ 
Tài chInh ngay sau khi UBND tinh có quy& djnh giao dr toán ngân sách hang 
näm, lam cc sâ dê thirc hin phân chia các khoãn thu giüa ngân sách các cap 

theo quy djnh. 

- Các chi cic Thu khu vrc gui danh b các doanh nghip ngoài quc 
doanh và các to chirc, cá nhân có san xu.t kinh doanh khác dãng k kê khai np 
thuê vào ngân sách cap huyn theo quy djnh cüa pháp 1u.t (dixçic giao nhim viii 
thu theo Quyêt djnh giao dir toán hang näm cüa UBND các huyn, thãnh phi) 
den UBND cap huyn, KBNN noi giao djch và Phông Tài chInh K hoch các 
huyn, thãnh phô tixang img ngay sau khi UBND các huyn, thành phô có quyêt 
ctjnh giao di,r toán ngân sách hang 11am, lam co si dê thirc hin phân chia các 
khoãn thu giüa ngãn sách các cap theo quy djnh. 

- Klio b.c Nhà nithc các cp can cü danh sách doanh nghip do ca quan 
Thuê g1ri den dê thirc hin phân chia các khoãn thu giüa ngân sách các cap theo 
quy djnh. 

Trong nàm ngân sách, nu có sir thay di v vic däng k kê khai np thus 
vào ngân sách tinh hay ngân sách cap huyn cüa các doanh nghip và các to chirc 
kinh doanh khác thI van thirc hin t l phân chia các khoán thu cüa doanh 
nghip do nhu dâu näm. Tru?mg hqp doanh nghip mcci thành lip, Co quan Thuê 
có trách nhim thông báo kjp thOi cho Kho bac  Nba nuâc, Sâ Tài chInh lam can 
cü thrc hin phân chia các khoãn thu giüa ngân sách các cap theo quy djnh. 

- Di vi mt s khoãn thu dc thu (dc bit là thu thu bào v môi tnr0ng 
dôi vâi xäng, dâu), Co quan Thuê phôi hçip v&i Kho btc Nhà nuóc các cap huàng 
dn ke khai, np thuê dung mlic hic ngân sách nhà niiOc và phân cap ngân sách 
theo quy djnh. 

4. Ch d báo cáo tInh hInh, k& qua thu ngân sách. 

- Djnh k' hang tháng vào ngày 05, Ciic Thu tinh chü tn, phi hqp vri 
Ciic Hãi quan Ha Nam Ninh báo cáo tInh hInh thu NSNN (so lüy kê den het 
tháng tnrcc) trên dja bàn, trong do chi tiêt tInh hInh, kêt qua thu cüa tüng don vj 
thu, cüa các doanh nghip hrn, trçng diem (ten doanh nghip, dr toán giao, sO 
thuê phát sinh phài np, sO nq thuê, so thuê dã np, sO thuê chi.ra np, l do chira 
np, sO nq thuê, giâi pháp thu ng d9ng thuê...); t' l phân tram hoàn thành kê 
hoch, so sánh tOc d tang tnthng vci cüng kS'  näm truOc; phãn tIch nguyen nhân 
bien dng sO thu (tAng, giâm). Rieng tháng 12, yêu câu báo cáo hang tuân, tuân 
cuOi tháng 12 yêu câu báo cáo hang ngày, dê xuât giãi pháp, báo cáo UBND tinh 
kjp thñ chi dto. 

- Djnh k3i hang qu (chm nht là ngày 05 cüa tháng du qu sau), Si Tài 
chInb chü tn, phOi hçip vâi Ciic thue tinh, Kho bac  Nhà nithc tinh va VAn phOng 
UBND tinh can cü s thu NSNN trên dja bàn dê xác djnh so thu ngãn sách cap 

tinh duçic hu&ng theo quy djnh, báo cáo UBND tinh kjp th?ñ chi d?o  cong tác thu 
ngân sách dam báo sO thu can dOi ngân sách tinh. Riêng tháng 10 và tháng 11, 
yêu cu báo cáo hang tháng; tháng 12, yeu câu cp thQt báo cáo hang than. 
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- Dôi vOi thu tin sr ditng dt: Hang tháng UBND các huyn, thành ph 
1p báo cáo chi tiêt vic giao dat, dâu giá quyên sü diing dat chi ti& tüng xâ, 
phrnmg, thj trân, báo cáo UBND tinh và gi:ri Si Tài chInh, Si Tài nguyen va Môi 
trueing. 

5. Các cp, các ngành, các dja phixang trin khai dy dü, kjp th?ii Lut 
Quán 1, sir dicing tài san cong và các van bàn quy djnh chi tiêt thi hành Lut; 
Thuc hin nghiêm tCic Chi thj so 31/CT-TTg ngày 02/11/20 16 cüa ThU tuàng 
ChInh phU ye tang cixà'ng quán 1, nâng cao hiu qua sU diing tài san cOng, Chi 
thj sO 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 ye day manh  triên khai thi hành Lut Quãn 
1, sCr dicing tài san cOng và các van bàn quy djnh chi tiêt thi hành Lut. 

Diêu 5. T chüc diu hành dir toán chi ngân sách nhà nuâc. 

Các co quan, dm vi sU diing ngân sách thirc hin chi ngân sách trong 
phtm vi dir toán ngân sách duçic giao, dng thèd tiêp ti1c thirc hin có hiu qua 
Nghj quyêt sO 02-NQ/BCSD ngày 08/01/20 18 cUa Ban can siT Dáng UBNID tinh 
ye tang ci.thng quán 1 chi tiêu NSNN, thirc hành tiêt kim, dam bâo hiu qua; 
Kê hoach sO 03/KH-UBND ngày 11/01/2018 cUa UBND tinh triên khai thirc 
hin Nghj 'quyêt so 02-NQ/BCSD ngày 08/01/20 18 cUa Ban can s1r Dáng UBND 
tinh; Van bàn sO 787/UBND-VP5 ngày 04/12/20 18 cUa UBND tinh ye vic thirc 
hin Chi thj sO 31/CT-TTg ngày 08/11/20 18 cUa ThU t'tthng ChInh phU ye vic 
chãn chinh tang cu?mg k 1ut, kS'  cuang trong vic chap hành pháp 1ut ye 
NSNN. Ca quan tài chInh, Kho btc nhà nithc tO chüc dieu hành ngân sách trong 
phm vi dir toán duçic duyt, thirc hin kiêm soát chi chat chë, thirc hin dOi 
chiêu, thu hOi cOng nçi, kiêm kê tâi san, khoán cOng tác phi dam bâo theo dUng 
mic dIch, tiêu chuàn, djnh müc, chê d nhà nithc quy djnh. Trong do: 

1. Di vài nhim vi dt xut phát sinh ngoài k hoch: 

- Di vi nhim vi phOng, chng, khc phiic hu qua thiên tai, thâm h9a, 
djch beth  tren din rng vci müc d nghiem trçng, nhim vi ye quOc phông, an 
ninh và nhim vii cap bach khác ma sau khi sap xêp 1ii ngân sách dä giao, sü 
diing het dr phOng ngân sách ma van chua dU nguOn: Dan vi có van bàn gui Sâ 
Tài chinh tham mini, báo cáo UBND tinh phuang an giãi quyet. 

- Di viii các nhim vi phát sinh khác: Các nhim vii dã có kin chi dio 
cUa ThiRing trirc Tinh Uy và UBNID tinh thI Sâ Tài chinh tham mutt, báo cáo 
UBND tinh xem xét, quyêt djnh. Các nhim vi dt xuat khác, dan vj chU dng 
sap xep 1i các khoàn chi trong dir toán duçic giao de thrc hin. Cuôi môi qu, 
UBND tinh së xem xét giái quyêt vic cap bo sung kinh phi cUa các dan vj tren 
co su de nghj cUa Sâ Tài chInh. 

2. Di vài s thu tin sU diing dat, thu x s kin thit và các ngun thu 
khác gän vui nhim vi chi ci1 the, trong diêu hanh các dja phuang can can cü dir 
toán dã duçic giao yà tiên d thirc hin thu thrc tê, tnrnghqp dr kiên giãm thu 
so vói dr toán, dông thi ngân sách dja phuang khOng the bü dàp tü các khoãn 
tang thu khác thI phái chU dng rà soát, cat giàm hoc gian tiên d thirc hin các 
cOng trInh, di,r an duqc bO tn tü nguOn thu nay. 



9 

3. Dôi viii các co quan, dan vj dixçic UBND tinh giao chü tn thirc hin các 
chü truong cüa Tinh üy, Nghj quy& cüa HDND tinh, chiiang trmnh, d an, k 
hoach, quyêt djnh cüa UBND tinh, các chuang trInh m1ic tiêu quôc gia, chuang 
trInh miic tiêu, nhu: kinh phi phát triên kinh té nông nghip theo huóng san xut 
hang hóa, üng diing cong ngh cao, hInh thi'rc san xuât tiên tiên, ben virng, kinh 
phi chiiong trmnh MTQG giám nghèo bôn vCrng, nông thôn mâi,... can dr nguM 
kinh phI cia ducrc UBNID tinh giao, các chiiang trmnh, de an, kê hoch duçc cap 
có thâm quyên phé duyt khân trtxang xay dirng dir toán phân bô kinh phi, trong 
do thuyêt minh rO khôi liiçmg, ni dung cong vic, tiên d triên khai, ca si tInh 
toán, cam kêt buy dng cad nguôn lirc ngoài ngân sách; dông thii xây dçmg 
phuangán phân bô các nhim vti chi tiêt den các co quan dan vj s1r diing ngân 
sách (neu có) gui Sr Tài chinh dê thông nhât báo cáo UBND tinh quyêt djnh 
phân bô dir toán chi tiêt theo quy djnh. 

4. Các co quan, dan vj lien quan phi hcp vói ca quan tài chInh thithng 
xuyên kiêm tra vic tO chüc thijc hin các chê d, chInh sách các don vj, ngân 
sách cap duci; quãn l chit chë các khoãn chi ngân sách nhà nuóc theo dung dr 
toán duçic giao, giãi ngân von trong ph.m vi kê hoch, vay nq trong han  m(rc 
duoc giao; hin chê tôi cia vic i'rng truâc dij toán, cad tru?mg hçp üng thirc hin 
theo dung quy djnh cüa Lut Ngân sách nhà nuóc, Lut Dâu tu cOng và các van 
ban hithng dan. Thirc hin tiêt kim trit dé cad khoãn chi thumg xuyên, giám 
manh kinh phi to chüc hôi nghi, hi thâo, khánh tiêt, di nghiên cüu, khâo sat 
nuâc ngoài; bô tn kinh phi mua sam trang thiêt bj chit chë, dung quy djnh; day 
manh vic thirc hin khoán sü diing xe cOng; không bô trl dir toán chi cho các 
chinh sách chua ban hành; chi ban hành chInh sách lam tang chi NSNN khi that 
sr can thiêt và có nguOn bâo dam. Thirc hin cái cách thu tiic hành chInh, ma 
rng i'mg diing Cong ngh thông tin, bâo dam xây dirng nén hành chinh quOc gia 
hiên dai, kêt nôi thông suôt, di dôi vO'i tang ci.rmg giám sat trong quail 1 chi 
ngân sách nba nithc. Chü dng sap xêp chi thuang xuyên, ixu tiên các nhim vii 
quan tn9ng, bâo dam nguôn hrc thirc hin cad chinh sách an sinh xã hOi  và diêu 
chinh tiên luong, không dê xáy ra tInh trng nç lucmg can b, cong chüc, viên 
chüc, các khoân chi cho con ngu?i và chInh sách dam báo xâ hi theo chê dO. 

5. Dy manh  trin khai thxc hin Nghj quy& s 18-NQ/TW ngày 
25/10/20 17 ye tiêp tic dOi mâi, sap xêp tO chüc bO may cüa h thông chInh trj 
tinh gçn, boat  dng hiu lirc, hiu qua; Nghj quyêt so 1 9-NQ/TW ngay 
25/10/20 17 cüa Ban chap hành Trung uong Dáng khOa XII ye dôi mai h thông 
to chüc và quãn l, nâng cao chat luqng và hiu qua hoat  dng cña các don vj si,r 
nghip cOng lip;  Kêt 1un so 17-KL/TW ngày 11/9/2017 cüa BO Chinh fri. ye 
tInh hInh thçrc hin biên chê, tinh giân biên chê cüa các to chüc trong h thông 
chInh trj näm 2015-2016, miic tiêu, thim v11, giái pháp giai doan  2017-2021; 
Nghj quyêt s 44/NQ-HDND ngày 29/10/2019 cüa }-IDND tinh ye vic thOng 
qua D an sAp xp các don vj hành chInh cp xä thuOc  tinh Ninh Binh giai don 
2019-2021. 
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6. Báo cáo tInh hInh thirc hin di,r toán NSNN theo quy djnh cüa Lut 
NSNN, Quyôt djnh so 148 1/QD-UBND ngày 13/11/2018 cüa UBND tinh phé 
duyt phumg an dn giãn hóa chê d báo cáo djnh kS'  (cap tinh) trên dja bàn tinh 
Ninh BInh và các van bàn huàng dan cüa cap có thâm quyên. Dôi vi co quan, 
&m vj cüa tinh hang qu9, trrnc ngày 20 cüa tháng cuôi qu báo cáo tInh hInh 
thiic hiên du toán ngân sách nhà ntthc, chi tiêt tfrng nhim vi chi, sôdir toán giao 
(giao dâu näm, cap bô sung trong namva so diôu chinh dir toán), so kinh phi dã 
chi, so kinh phi thüa, thiêu... có lüy kê tü dâu näm den hêt qu báo cáo, gcri Si 
Tài chinh. Giao Sâ Tài chInh kiêm tra và tong hqp, báo cáo UBND tinh truóc 
ngày 10 cUa tháng dâu qu sau; riêng qu IV báo cáo vào ngày 20 tháng 12 dê 
UBND tinh kjp thñ diêu hành ngân sách dam bào hiu qua cao. 

Diêu 6. Di viii các &m vj sü dirng ngân sách. 

1. Can cü dir toán duçic UBND các cp giao, các dn vi sir dicing ngân 
sách 1p dir toán chi tiêt theo miic 1iic ngân sách gui 01 b cho c quan Tài chInh 
cüng cap dê thâm tra (dôi vi dcm vj trrc thuc thI dông gui 01 b cho c quan 
quàn 1 cap trên). Sau khi có thông báo ket qua thâm tra cüa co quan Tài chinh 
các co quan, dm vi thirc hin rut dir toán tii Kho bac  nhà nithc noi giao djch 
theo chê d, djnh müc chi tiéu ngân sách dà duqc co quan nhà nrnc có thâm 
quyên ban hành và tiên d, khôi luqng thirc hin nhim vi. 

Các khoãn chi thanh toán cá nhân (krang, phii cp luong, trq cp xâ hi,...) 
dam bào thanh toán chi trá tfrng tháng cho các dôi tuvng hiRing kro'ng, trçi cap tir 
ngan sách nhà nuóc; thirc hin nghiêm tüc vic trà liscing qua tâi khoàn cho các 
dôi tuçcng hiRing lrnmg tü NSNN theo Chi thj so 20/2007/CT-TTg ngày 
24/8/2007 cüa Thu tiRing ChInh phü và chi dao  cUa UBND tinh tai  Van bàn so 

41 8/UBND-VP5 ngày 26/8/2019 ye vic day manh  chi trâ djch vi an sinh xã hi 
qua phuang tin thanh toánkhông dung tiên mt và Van bàn so 618/UBND-VP5 
ngày 05/12/2019 ye vic day nhanh thanh toán không dung tiên mt trong linh 
virc y tê, giáo diic, dào tao  và dy nghê. TrIch np các 'khoãn dóng gop (Bào 
hiêm xã hi, Bão hiêm y té, Bào hiêm that nghip, kinh phi cong doàn) kjp thai 
theo dung quy djnh cüa pháp 1ut. 

Nhftng khoàn chi có tinh chit thii vi hoc chi phát sinh vào mt s th?ñ 
diem thu dâu tu xây dirng co ban, mua sam, süa chüa và các khoán chi có tinh 
chat không thrning xuyen khác: thirc hin thanh toán theo tien d, khôi luçing 
thirc hin dôi vi các khoãn chi có hçip dOng và thirc hin thath toán theo chê d 
quy djth dôi vri các khoán chi không có hçip dông; dam bào vic chi ngân sách 
nhà niRic trong phm vi dir toán ngân sách di.roc cap có thâm quyên giao. 

2. DM vâi các quyt djnh b sung phát sinh trong qua trInh t chüc thirc 
hin di,r toán ngn sách, các dcm vj su diing ngân sách 1p d%r toán chi tiêt giri co 
quan Tài chInh d thâm djnh và ra thông báo. Can cü vào thông báo cüa co quan 
Tài chinh các &m vi thijc hin rut d? toán tai  Kho  bac  Nhà nuàc nm giao djch 
theo chê d, djth müc chi tiéu ngân sách dä duçic các cc quan nhà nuâc Co thâm 
quyn ban hành vá tiên d, khôi luçing thirc hin thim vii. 



11 

3. Báo cáo tInh hInh thirc hin dir toán ngân sáchnhà nuOc theo quy djnh 
cüa Lut NSNN và các van ban hithng dan cüa cap có thâm quyên. 

Diêu 7. Chi b sung tr ngân sách tinh cho ngân sách các huyn bang hinh 
thüc rt'it dir toán tai Kho bac Nhà nuâc ciii the nhu sau: 

1. Di vOi b sung can di lit ngân sách tinh cho các huyn, thành ph 
duçic giao tai  Quyêt djnh so 155 8/QD-UBND ngày 14/12/2020 cüa UBND tinh 
ngày 14/12/2020 ye vic giao chi tiêu ke hoch phát triên kinh tê - xã hi và dci 
toán ngân sách nhà nuOc 11am 2021 (sau day gi tat là Quyêt djnh so 1558/QD-
UBND), phông Tài chInh ké hoach  các huyn, thành phô chñ dng thirc hin rñt 
dir toán tai  Kho  bac  nhà nithc theo nguyen täc hang tháng không vixçlt qua 1/12 
tong müc bô sung can dôi cã näm. 

Riêng tháng 01 do ngun thu con thp và nhim v1 chi lan nên miirc rut dir 
toán cao hcm các tháng khác, song không dugc vuçit qua 12% tong müc bô sung 
can dôi Ca näm. Phân cOn 1i duçic chia dêu cho ii, hang tháng müc rut di,r toán 
không vuçit qua 1/11 cüa phân con li sau khi trü di so dã rut cüa tháng 1 và hach 
toán vào khoãn thu, chi bô sung can dôi. 

Tru?mg hqp dc bit cn tang tin d rut dir toán b sung can dôi, UBNID 
các huyn, thành phô phái có van ban dê nghj UBND tinh và Sâ Tài chInh xem 
xét, quyêt djnh. Giao S Tài chInh can cü vào diêu kin thirc tê xem xét, thông 
báo cho UBND các huyn, thành phô müc tang tiên d rut di,r toán bô sung can 
dôi. Can cü vào thông báo cüa Sâ Tài chjnh, phOng Tài chInh ké hoach  các 
huyn, thành phô thirc hin rut dir toán tai  Kho  bac  nhà ntthc ncii giao djch, dông 
thai Kho bac  Nhà nuóc thirc hin và tth vào tong müc bô sung can dôi, các tháng 
tiêp theo van cho rut dir toán theo müc bInh quân trén cho den khi hêt dir toán. 

2. Di vai b sung có m11c tiêu ti'r ngân sách tinh cho các huyn, thãnh 
phô, gôm Ca bô sung có mic tiêu dê chi XDCB và chi thiiang xuyên theo d'çr 
toán duçic giao tai  Quyêt djnh so 1558/QD-UBND ngày 14/12/2020cüa UBND 
tinh và các khoãn bô sung có miic tiêu phát sinh trong qua trInh to chüc thirc 
hin dir toán ngân sách: 

- Dôi vâi bô sung có mi1c tiêu chi thithng xuyên: Djnh k5' hang qu, Sâ 
Tài chInh thông báo müc rCit bô sung cii the cho UBND các huyn, thành phô. 
Can cü vào thông báo cüa Sâ Tài chInh, Phông Tài chinh Kê hoach các huyn, 
thành phô thiic hin rat dir toán tai  Kho  bac  Nhà nithc nth giao djch. 

- Di vai b sung cO miic tieu d chi XDCB và các khoán b sung có mic 
tiêu phát sinh trong qua trInh to chüc thirc hin dir toán ngân sách: UBND các 
huyn, thành phô có trách nhim tong hqp báo cáo tiên d thirc hin ye sa Tai 
chInh. Giao S Tài chInh can cü vào báo cáo tien d, khôi luqng thirc hin dê 
thông báo müc rut bô sung c1i cho UBND the huyn, thành phô. Can cit vao 
thông báo cüa Sâ Tài chInh, PhOng Tài chInh Kê hoch các huyn, thãnh phô 
thirc hin rut dir toán tai  Kho  bac  Nhà nuac nai giao djch. 
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3. Tnring hqp trong näm ngãn sách tinh 1rng truâc dir toán b sung có 
mijc iiôu von dâu tu näm sau cho ngân sách huyn, thành phô, khi rut dir toán 
1ng truóc phãi h?ch  toán thu, chi vào ngân sách nàm sau theo quy djnh. 

4. Uy ban nhân dan các huyn, thành ph: 

- Can cü vào cac khoân b sung có miic tiêu UBND tinh dã giao, UBND 
các huyn, thành phô thirc hin phân bô, giao dir toán cho các &Yn vj trirc thuc, 
chInh quyên cap dithi dam báo dung miic tiêu. Các huyn, thành phô tic hin 
lông ghép các nguôn von chucing trinh m1ic tiêu trén dja bàn theo ché dt quy 
djnh dê phát huy hiu qua sü diving ngân sách; ngoài nguôn von ho trçi có miic 
tiêu ti's ngân sách tinh, các huyn, thành phô chü dng bô trI ngân sách cap mInh 
và các nguôn tài chInh hçip pháp dê thirc hin. 

- Djnh k3' hang qu, Phông Tài chInh K hoch các huyn, thành phi có 
trách nhim tong hçip báo cáo S Tài chInh tInh hInh thrc hin kinh phi ngân 
sách tinh bô sung có m11c tiêu cho ngân sách huyn, thành phô ('theo phy lyc so 
01 dInh kern,). Tnthng hçip huyn, thành phô không thirc hin ché d báo cáo 
hoc báo cáo không dung và day dü theo quydjnh, S Tài chinh së t?m  di'sng cap 
kinh phi bô sung cho huyn, thành phô cho den khi có báo cáo day dü. 

- Trong qua trInh diu hành ngãn sách, UBND các huyn, thành ph duçrc 
bô sung kinh phi có miic tiêu can khân truang phân bô và sü dung nguôn kinh 
phi dung miic dIch, kjp thai; tránh vic chuyên nguôn sang näm sau không dung 
quy djnh. 

- Kt thüc näm ngân sách, Phông Tài chInh K hoach  các huyn, thành 
phô tong hqp báo cáo tInh hInh si:r d%ing các khoán bô sung có m11c tiêu ti's ngân 
sách tinh ye Sâ Tài chInh. Tnthng hçp, so dã rut dii toán dôi vi các nhim vi 
chi ti's nguôn bô sung có rniic tiêu ti's ngân sách tinh cho ngân sách huyn, thành 
phô sü dung không hét, dê nghj UBND các huyn, thânh phô có báo cáo gui Sâ 
Tài chInh de tong hçip trmnh UBND tinh xem xét, giâi quyêt. 

5. Kho bac  nhà nuóc các cp: 

- Can cü giy rut dir toán ngân sách cüa ca quan tài chinh di vth b sung 
can dôi, Kho bac  nhà nuâc noi giao djch kiêm tra tong müc bô sung can dôi tIr 
ngân sách cap tinh cho các huyn, thành phô ducyc giao tai  Quyêt djnh so 
1558/QD-UBND ngày 14/12/2020 cña UBND tinh, trong gii han  rut vOn hang 
tháng, sau do hch toán chi bô sung can dôi ngãn sách cap trên, thu bô sung can 
dôi ngan sách cap dithi theo dung Miic 1iic ngân sách nhà rnrâc. 

- Can cü vào thông báo cüa Sâ Tài chInh di vái các khoãn b sung có 
muc tiêu, Kho bc nha nuóc noi giao djch kiêm tra các khoãn bô sung có miic 
tiêu ti's ngan sách tinh cho các huyn, thành phô duqc giao tai  Quyêt djnh so 
15581QD-UBND ngày 14/12/2020 cüa UBND tinh và các Quyêt djnh cüa 
UBND tinh phát sinh trong qua trInh to chuc thirc hin, sau do hach  toán chi bô 
sung có mic tiêu ngân sách cap trên, thu bô sung có mi1c tiêungân sách cap duâi 
nhu quy djnh dôi vci các khoán bô sung tü ngân sách trung ucing cho ngân sách 
dja phisang. 
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- Djnh kS'  hang tháng, chm nht vào ngày 15 cña tháng sau, Kho bac  nhà 
nuâc tinh, huyn, thành phô thirc hin tong hçp, báo cáo CQ quan tài chInh dông 
cap ye kêt qua rat dir toán chi bô sung can dôi, bô sung có miic tiêu cüa ngân 
sách cap trên cho ngân sách cap duâi cüa tháng trithc. Trix?ng hçp phát hin vic 
rñt d%r toán chi bô sung can dôi ngân sách, bô sung Co miic tiêu cüa ca quan tài 
chinh không dung quy djnh, Kho bc Nba nithc có van bàn thông báo cho co 
quan tài chinh biêt, dông th&i tim dfrng vic rut d1r toán chi bô sung can dôi ngân 
sách, chi bô sung có mic tiêu tü ngân sách cap trên cho ngân sách cap dual. 

Diêu 8. Di vai b sung can di và bi sung có m11c tiêu tiz ngân sách cap 
huyn cho cap xã: Thirc hin nhu quy djnh dôi vâi các khoàn bô sung can dôi và 
bô sung có mic tiêu tü ngân sách tinh cho ngân sách cap huyn. 

Diêu 9. Quàn 1 vn du tu XDCB, vn s%rnghip có tInh chat du tu 

1. Tt cã các dir an duqc giao k hotch du tii XDCB nàm 2021 chi duçc 
thirc hin khôi luqng theo mirc von kê hoach  giao, dé không gay nq dçng XDCB. 
Các chü dâu tu tp trung day nhanh tiên d thirc hin và giái ngân kê hoach  von 
giao. Dôi val nhUng cong trInh, dr an thirc hin không dñng tiên d phài báo cáo 
co quan có thâm quyên quyêt djnh diêu chinh dê chuyên von cho nhüng dir an có 
tiên d triên khai nhanh, có khã nàng hoàn thành trong näm 2021 nhixng chua 
dijc bô trI dü vOn. 

2. Vic quàn 1 sir dicing vn du tu cong thirc hin theo Lut Du tu cong 
so 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 cüa Quôc hi và Nghj djnh so 40/2020/ND-
CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa 
Lut Dâu tu cOng và các van bàn hrnrng dan; Chi thj so 19/CT-UBND ngày 
21/9/2018 cüa UBND tinh ye tang cuang cong tác quail i dâu tu xây dimg tü 
nguOn vOn nhà nithc trén dja bàn tinh Ninh Binh. 

3. Nh.p dir toán chi du tu XDCB vào H thing TABMILS d Kho bc Nhà 
nithc tinh thanh toán cho các du an. 

Trên cci sâ k hoach yn du tu XDCB dixc giao, tin d thu ngân sách nhà 
nuac yà thu câu thanh toán von cüa các chñ dâu tu, Si Tài chinh can dOi nguôn 
vOn dau tt.r XDCB, thông báo von cho các chü dâu tu và KBNN noi thanh toán 
chi tiêt cho tmg dir an theo ma dir an dau tu và ngành kinh tê (Loi, Khoãn) theo 
Phii h1c II ban hành kern theo Thông tu sO 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 
cUa Bô Tài chInh quy djnh ye h thông m11c 1iic ngan sách. Dông th?ñ to chuc 
nhp dir toán chi dâu tu XDCB vào h thông TABMIS cho trng dir an. 

Trong tnrng hp s thu tin s1r diing dt, tin x s kin thit không hoàn 
thành dir toán, dông thai thu can dôi ngãn sách cap tinh cüng bj giàm thu tong 
the, UBND tinh giao S& Kê hoch Dau tu chü trI phôi hqp yâi sa Tài chInh và 
các don vi có lien quan tham mixu cho UBND tinh phuong an thirc hin cat giãm 
vn bi tn cho các d an tü cac ngun thu nay. 

Di vâi dir an sü diing nguôn von vay theo Khoàn 5 Diu 7 Lut NSNN dã 
duçrc HDND tinh quyêt djnh thI viêc thông báo và thp di,r toán chi vào H 
thông TABMIS k hoach vOn cüa các dir an can cü theo Thông báo müc von vay 
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eUa Bô Tài chInh, Hçp dng vay vn giüa tinh và dan vj cho vay vn duçic k3 
két, so von vay dã thiic thu vào ngân sách tinh, quyêt djnh phân bô von cüa 
UBND tinh và nhu câu von cüa chü dâu tu. 

4. Di vâi các dir an duçic giao k hoach vn chua có ma s dir an: Các 
chü dâu tu lam thu tiic cap ma so dir an theo quy djnh tai  Thông tu 185/2015/TT-
BTC ngày 17/11/2015 cüa B Tài chInh ye huàng dn däng k, cap và sü diing 
ma so dan vj có quan h vói ngân sách. Ho sci dê nghj cap ma so d? an gui ye 
Trung tam phiic vii hành chInh cong cüa tinh hoc dàng kI cap ma so dir an trirc 
tuyên trên trang web cüa Bô Tài chInh theo dja chi https.//mstt.mofgov.vn  hoc 
Cong djch vi cOng trirc tuyên cüa tinh theo dja chi 
https ://dichvucong.ninhbinh.gov.vn. 

5. Vic quàn l, thanh quy& toán kinh phi NSNN h trçr mua 4t 1iu cho xã 
dO dâu tu xay drng các cOng trInh ha tang kinh tO - xã hi thuc Chuang trInh 
xây drng nOng thôn mOi trên dja bàn tinh tiêp tiic thirc hin theo Huàng dan liOn 
ngành sO 143 1/LCQ/STC-KBNN ngày 24/10/20 12 cüa LiOn ca quan Sâ Tài 
chInh, Kho bac  Nhà nuâc tinh Ninh BInh. 

6. Trithc ngày 28 tháng cui qu, Sâ K hoach và Du tu chü trI, phi hçip 
vói S& Tài chinh, Kho bac  Nhà nuóc và các chü dâu tu báo cáo UBND tinh tInh 
hInh thirc hin, giâi ngân vOn XDCB dôi vi các dir an cüa tinh sü ding von 
NSNN. 

Diêu 10. Thirc hin ca ch sü ding ngun thu tin sü dçing dt trong can 
dôi ngân sách dja phuang dO dâu tu xây dirng co s h tang kinh tO - xã hi, si 
diing mt phân tü nguOn thu nay dê thirc hin cOng tác quy hoach, quân 1 dat 
dai, sam hoàn thành vic cap giây chCrng nhn quyên sir diing dat theo quy djnh. 
Tiêp tuc thuc hiên viOc bô tn kinh phi cho viêc do dac lap ban dO dia chrnh, däng 
k3 dat dai, cap Giây churng nhn, xây dimg co sâ dft lieu dat dai, dam bâo dàth 
tOi thiêu 10% tong so thu ngân sách các cap ducic huâng theo phân cap tir tiên sü 
diing dat, tiên thuê dat hang näm theo Chi thj sO 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011, 
Chi thj so 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 cüa ChInh phü và Kê hoach so 21 /KH-
UBNID ngày 12/3/2018 cüa UBND tinh. 

Tip tiic thrc bin co ch can di ngun thu tir boat dng x s kin thiêt 
trong dij toán ngân sách dja phuang và su ding toàn b nguOn thu nay cho dâu 
tu phát triên, trong do: bô tn tOi thiOu 60% du toán thu xô sO kiên thiOt duc 
1-IDND tinh quyêt djnh de dâu tu cho 11th vrc giáo dçic - dào tao,  day nghO và y 
tê. So thu cOn lai  (nêu có) bô trI cho các cOng trInh irng phó vOi biOn dôi khi hQtu 
và các cOng trIth quan trçng khác thuc dOi tuçing dâu tu cüa ngân sách dja 
phuang. Trong qua tnInh to chüc thirc hin, truang hp tang thu tü hoat dng xO 
sO kiên thiêt so vói dir toán HDND tinh giao, UBND các cap dja phuang chü 
dng 1p phuang an phân bO chi dâu tu cho các cong tnInh quan trng cüa dja 
phuang, trong do uu tiên cho 11th vrc giáo diic - dào tao, day nghê, ytO và nông 
nghip, nOng thOn, üng phó vai biên dOi khi hu, báo cáo Thithng tnirc HDND 
quyêt djth va báo cáo FIDND kOt qua thirc hin tai  k' h9p gân nhât. 
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Diêu 11. Näm 2021 tip tiic áp diing müc luong ca si 1,49 triu 
dông/tháng. Các Ca quan, dan vj khoi tinh báo cáo nhu câu thrc hin câi each 
tiên luang gui Sâ Tài chInh tong hqp, trInh UBND tinh cap bô sung cho dan vj. 
Cáchuyn, thành phô tiép tiic bô trI ngân sách và thirc hin ca chê tài chInh tto 
nguôn dé thrc hin chê d cài cách tiên luang theo quy djnh tai  khoãn 4 Diêu 4 
Thông tu so 109/2020/TT-BTC ngày 25/12/2020 cüa Bô tru&ng B Tài chInh 
quy djnh ye tO chüc thirc hin dir toán ngân sách nhà nuórc nam 2021 và Van bàn 
sO 2843/STC-QLNS ngày 16/12/2020 cüa So Tài chInh ye vic dam bão thirc 
hin vic dành nguOn dê cãi cách tiên luang theo dung quy ctjnh. Tnrô'ng h9rp dã 
thirc hin các bin pháp to nguOn theo quy djnh ma không dü nguOn thI có van 
bàn báo cáo UBND tinh và SO Tài chInh dê cap bô sung tü ngân sách cap tinh 
dam báo nguôn thirc hin. 

Diêu 12. Trong qua trInh chp hành ngân sách nba nuOc, trixOng hqp có sic 
thay dôi ye thu, chi dan vj thirc hin diêu chinh nhu sau: 

1. Di vOi các dan vj sü diing ngân sách. 

1.1. TruOng hqp cn diu chinh dir toán giüa các dan vj sü diing ngân sách 
trrc thuic ma khOng lam thay dôi tong müc và chi tiêt theo timg lTnh vrc chi 
duçic giao, ca quan quàn 1 cap trên trc tiêp có trách nhim thuyêt minh si1 can 
thiêt, can cü diêu chinh, gui ca quan tài chInh cüng cap (kern theo xác nhn cüa 
Kho bc Nhà nuOc ye so du dr toán dOi vOi dan vj phàigiàm dir toán). 

Giao ca quan Tài chinh kim tra can cü, si dii dr toán và cho kin bng 
van bàn gui dan vj dir toán thc hin diêu chinh giàm, dan vj dir toán duçic diêu 
chinh tang, ca quan quàn 1 cap trên trirc tiêp và Kho bc Nhà nithc noi giao 
djch lam can cü kiêm soát chi, cap phát, thanh toán. Dông thOi, ca quan Tài 
chInh thirc hin diêu chinh dir toán trên h thông TABMIS. 

1.2. TnuOng hqp diu chinh dir toán tir kinh phi không thrc hin ch d tir 
chü sang kinh phi thirc hin chê d tr chü; kinh phi khOng thuOng xuyên sang 
kinh phi thuOng xuyên; diêu chinh nhim v1i chi trong phm vi dir toán kinh phi 
duçic giao nhisng dã duçic ghi chu theo nhim vi chi trong Quyêt djnh giao dir 
toán dâu näm hoc Quyêt djnh giao di,r toán bô sung trong näm cüa UBND các 
cap, dan vj báo cáo ca quan tài chInh chm nhât tnuOc ngày 30 tháng 10 nam 
hin hành. Giao ca quan Tài chInh can cü vào diêu kin thirc té cho kiên bang 
van bàn dê thrc hin, dam bâo vic phân bô kinh phi thirc hin dugc các nhim 
vii duçic giao. 

1.3. ThOi gian diu chinh dij toán dà giao cho các dan vj sü diing ngân 
sách hoãn thành tnuOc ngày 15 tháng 11 näm hin hành. 

1.4. Di vOi ngun thu dirge d lai  chi ti các ca quan, dan vi trong qua 
trInh thirc hin nêu có so thu tang so vOi d? toán giao dâu nam, yeu câu các dan 
vi 1p d? toán chi b sung (nu cO) gui ca quan Tài chfnh d thãm djnh. Giao ca 
quan Tài chinh can cü vao dieu kin thrc tê thông báo cho dan vj dê thirc hin 
theo quy djnh. 
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1.5. Vic diu chinh dir toán chi du tu phát trin duqc thirc hin theo quy 
djnh cüa Lut Ngân sách nhà nuóc; Lut Dâu tu cong và các quy dinh cüa pháp 
1ut có lien quan. 

2. Di vâi ngân sách các cap. 

2.1. Nu có s thu ngân sách duqc hu&ng theo phân cp tang so vói dr 
toán duçic giao (trü tang thu cüa ngân sách dja phuang do phát sinh nguOn thu tr 
dic an rnOi di vào hot dng trong thai kS'  on djnh ngân sách phái np ye ngân 
sách cap trên theo quy djnh tai  diem d Khoãn 7 Diêu 9 Lut NSNN) sau khi thirc 
hin cap 1i cho ngân sách cap dui; trich 1p nguôn dê thrc hin ché d cài each 
tiên luang theo quy djnh, phân vuçt thu con 'aj  và so tiêt kim chi ngân sách so 
vi dir toán, cci quan Tài chInh (cap tinh, cap huyn) 1p phrnmg an sü diing dôi 
vóiT tmg nhim vi chi theo thu tçr uu tiên ti Khoán 2 Diêu 59 Lut NSNN trInh 
UBND cüng cap, báo cáo Thung trrc HDND cüng cap quyêt djnh và báo cáo 
HDND tti kr  hçp gân nhât; dôi vi cap xã, co quan Tài chInh cap xã trinh 
UBND cap xà thông nhât vfñ Chü tjch và Phó chü tjch HDND xã quyêt djnh. 

2.2. Trong trurng hçip s thu ngân sách dugc hithng theo phân cap không 
dt dir toán, UBND tinh, UBND các huyn, thành phô xây dirng phucrng an diêu 
chinh giàm chi tuong üng, tp trung cat giãm hotc giàn, hoän nhüng nhim vi.i 
chi chua th?c s cap thiêt báo cáo Thung tWc  HDND cüng cap xem xét, quyêt 
dinh tai kS'  hop gân nhât theo quy dinh tai diem a Khoãn 3 Diêu 52 Lut Ngân 
sách nhà nuâc. 

Diêu 13. Di phOng ngân sách. 

1. Trong näm, trithc mt chi sü diing 60% dir phông, 40% dir phOng cOn 
lai dé xi 1 cuôi nàm nêu nguOn thu giám. 

2. Dir phOng ngân sách duçic sü diing cho các nhim vi sau: 

a) Chi phOng, chng, khc phiic hu qua thiên tai, thàm ha, djch bnh, 
cüu dói; nhim vii quan trçng ye quOc phOng, an ninh và các nhim vi can thiêt 
khác thuc nhim vi chi cüa ngân sách cap mInh ma chtra duçic dir toán; 

b) Chi h tr cho ngân sách cp duâi d thirc hin nhim vi quy djnh tai 
diem a khoân nay, sau khi ngân sách cap duci cia sü dçrng dir phOng cap mInh dê 
thrc hin nhung chua dáp lmg duçic thu câu; 

c) Chi h trq các dja phrnmg khác theo quy djnh ti dim c Khoãn 9 Diu 
9 cüa Lutt Ngân sách Nhà nithc. 

3. Thm quyn quyt djnh si.'r diing di,r phông ngân sách: 

- Di yyi dir phOng ngân sách các cp: Sau khi then duçic van bàn d nghj 
bO sung kinh phi (kern theo d? toán chi tiet) cüa các cap, các ngàth các dmi yj, 
Ci quan Tài chInh cn dr ao tieu chuân, djnh muc thârn dinh trInh Ur ban than 
dan dung cap quyêt ctjnh sü dt.ing di,r phOng ngân sách cap mInh, djnh kr báo cáo 
Thu?mg trirc HDND và báo cáo HDND cüng cap tti kS'  h9p gall that. 
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- Co quan Tài chInh các c.p có trách nhim tng hçip tInh hInh sir diing dir 
phông ngân sách cap mInh báo cáo UBND cüng cap, báo cáo HDND ti kS'  h9p 
gân nhât. Dôi vài cap xã, UBND xã báo cáo Chü tjch, Phó Chü tjch HDND hang 
qu và báo cáo HDND ti kr hçp gân nhât. 

Diu 14. Quân 1 và sir dung Qu5' dir trft tài chInh cüa tinh. 

1. Qu5 dir trcr tái chInh cp tinh dã duçic Chü tjch UBND tinh üy quyên 
Giám dôc Si Tài chInh lam chü tài khoân gui ti Kho bc nhà nithc và duqc Kho 
btc nhà nithc trá lãi tiôn gui theo mirc lãi suât ma Ngân hang Nhà nrnc trã cho 
Kho b,c nhà nuâc, khoân lãi nay dugc bô sung vào Qu. 

2. S du cüa Qu5 dir tr& tài chInh cp tinh không dixçc vtxqt qua 25% dr 
toán chi ngãn sách hang näm cüa cap tinh, không bao gôm so chi tr nguôn ho 
sung có miic tiêu tir ngãn sách cap trên. 

3. UBNID tinh quyt djnh sü dicing Qu di,r tr& tài chinh cp tinh d xi:r l 
can dôi ngân sách trong các tnthng hqp: 

- Cho ngân sách tam  üng d dáp 1rng các thu cu chi theo dir toán chi 
ngân sách khi nguôn thu chua tp trung kjp và phái hoàn trã ngay trong nám 
ngân sách. 

- Tru&ng hcrp thu ngân sáchnhà nuâc hoc vay d bñ dp bii chi không 
dat müc di,r toán disçic HDND quyêt djnh và can thirc hin các thim vi phông, 
chông, khác phiic hu qua thiên tai, thãm hça, djch bnh trên din rng, vâi müc 
d nghiêm trçng, thim vii ye quôc phông, an ninh và thim vi cap bach khác 
phát sinh ngoài dir toán; sau khi sap xêp laj  ngãn sách, sü diing bet dir phông 
ngân sách ma vn chua dü nguôn, dugc sü diing Qu dir tr1 tài chInh dê dáp trng 
các thu câu chi nhung müc sà diing trong näm tôi da không qua 70% so du dâu 
näm cüa Qu5. Vic sü diing Qu5 dir trc tài chInh trong tnrrng hçp nay duc thirc 
hin theo phrnmg thüc chuyên tü Qu5 dir trü tài chinh vào thu NSNN de thirc 
hin thim viii chi dã duçic quyêt djnh. 

Diu 15. X 1 tang thu, tit kim chi ngãn sách so vài dir toán. 

S tAng thu, trix tAng thu cña ngân sách dja phuccng do phát sinh ngun thu 
tü dir an miii di vào hot dng trong thii kS'  on djth ngân sách phái np ye ngan 
sách cap trén và so tiêt kim chi ngãn sách so vâi dir toán dugc su diing theo thu 
tr ixu tiên nhii sau: 

- Giám bi chi, tAng chi trâ ncr, bao gm tra nç gc và lãi; 

- Bô sung qu5 di,r trit tài chInh; 

- Bô sung ngun th?c hin chInh sách tiên luong; 

- Thirc hiên môt s chInh sách an sinh xã hôi; 

- Tang chi du tu mt s dr an quan tr9ng; 

- Thrc hin thim vi quy djnh tai  khoân 3 và khoãn 4 Diu 59 Lust Ngân 
sách th nâc. 
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Co quan Tài chInh 1p phirong an s1r dicing s tang thu và tit kim chi 
ngân sách cap mInh trInh UBND cüng cap, báo cáo Thithng trirc HDND cñng 
cap quyêt djnh và báo cáo F]DND tai  k' hQp gân nhât theo quy djnh tai  Khoân 6 
Dieu 36 Nghj djnh so 163/2016/ND-CP ngày 2 1/12/2016 cüa ChInh phü. Dôi vói 
cap xA, U ban nhân dan xã báo cáo Chü tjch, Phó Chü tjch HDND xã. 

Di vài s tang thu ngân sách dja phi.rcmg do có phát sinh ngun thu mi 
trong th?i k3 on djnh ngân sách thirc hin theo quy djnh ti diem d khoán 7 Diêu 
9 cüa Lut Ngân sách nhà nuóc. 

Diêu 16. Xü 1 sO du dr toán ngân sách. 

1. Thirc hin chuyn ngun sang näm sau dam bão theo dung quy djnh ti 
Khoán 3 Diêu 64 Lut Ngân sách nhà nrnrc, các van bàn huó'ng dan thi hành 
Lut Ngân sách nba nrncc và van bàn cüa ChInh phü, Thu tithng ChInh phü ye 
diêu hành dir toán NSNN näm 2019; Diêu 26 Thông tu so 342/2016/TT-BTC 
ngày 30/12/20 16 cüa B Tài chInh. 

2. Kho btc Nhà nuâc can cü Lut Ngân sách Nhà nithc, các van bàn 
hithng dan Lut NSNN và các van bàn cüa ChInh phü, Thu tu&ng ChInh phü ye 
diêu hành dir toán ngân sách nhà nithc nàm 2021, kiên cüa co quan tài chInh, 
UBND cap xã (dOi vi ngân sách cap xã) thirc hin rà soát, xü l chuyên so du 
ngân sách nhà nithc sang näm sau theo quy djnh. 

Diêu 17. 

1. Quy trInh cp iai  phn vuçit thu ngân sách tinh cho các huyn, thành 
phô theo quy djnh t?i  khoàn 1 Diêu 12 Nghj quyêt sO 34/2016/NQ-HDND ngày 
24/12/2016 cña HDND tinh và khoán 1 Diêu 1 Nghj quyêt sO 108/2020/NQ-
HDND ngày 09/12/2020 cüa HDND tinh: 

1.1. K& thüc näm 2021, UBND các huyn, thành ph có trách nhim tang 
hp sO 1iu thu NSNN, nêu có sO tang thu phan diêu tiêt cho ngân sách tinh 
(không bao gôm các khoàn thu phan chia cho ngan sách cap tinh 100%) thI chm 
nhat là ngày 15/01/2022 g1ri báo cáo ye Si Tài chInh (Sau ngày 15/01/2022 nêu 
các huyn, thành phO chua có Van bàn g1ri Sâ Tài chInh thI coi nhu không có 
nhu câu cap 'ai  phân vuçit thu ngân sách tinh cho các huyn, thành phô). 

1.2. Can cir khoãn 1 Diu 12 Nghj quyt s 3 4/20 16/NQ-HDND ngày 
24/12/2016 cüa HDND tinh và khoãn 1 Diêu 1 Nghj quyêt sO 108/2020/NQ-
HDND ngày 09/12/2020 cüa HDND tinh, UBND tinh giao Sâ Tài chInh dOi 
chiêu sO 1iu do các huyn, thành phO báo cáo vài KBNN tinh dê xác djnh sO 
tang thu phân diêu tiet cho ngân sách tinh so vâi dir t?án  duc giao cüa trng 
huyn, thãnh phô và cap 1i cho các huyn, thành phO bang hInh thuc thông báo 
trçi cap bô sung có mvc  tieu cho UBNID các huyn, thành phO xong truóc ngày 
20/01/2022. 

2. Ngân sách tinh cap 1i khoàn thu tü giao dat, dâu giá quyen sü diing dat 
cho các huyn, thành phO theo các Nghj quyet cüa FIIDND tinh. 
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2.1. Phông Tài chInh k hoich các huyn, thành ph can cü vào tin d 
thu cüa khoán thu tr giao dat, dâu giá quyôn sir diing dat, tong hçip so 1iu, trong 
do chi tiêt so phân chia cho thng cap ngân sách den tirng thin vj (co xác than cüa 
Kho btc nhà nuâc huyn) và tham muu cho UBNID huyn, thành phô có van bàn 
g1ri Sâ Tài chInh dê thâm djnh (Sau ngày 15/01/2022 UBND các huyn, thành 
phô chua có Van bàn giri Sâ Tài chinh thI coi nhu không có thu câu cap 1ti so 
thu tir giao dat, dâu giá quyên sir diing dat). 

2.2. UBNID tinh giao Sx Tai chInh thrn djnh và cp b sung có m11c tiêu 
cho UBND các huyn, thành phô tumg iirng vâi so tiên thu dugc tü giao dat, dâu 
giá quyên sü diing dat dã phân chia cho ngân sách tinh (bao gôm câ 15% kinh 
phI trIch Qu5r phát triên dat) theo dung quy djnh, xong tnrc ngày 20/01/2022 và 
tong hçp kêt qua chung toàn tinh, báo cáo UBND tinh triiic ngày 25/01/2022. 

Diêu 18. K& dii ngân sách. 

1. K& dii ngân sách cp tinh dirçic si:r diing d chi trà ng gc và lãi cac 
khoán vay cüa NSNN. Tnumg hqp cOn kêt dii ngân sách thI trIch 50% váo qu5r 
dçr tr tài chith cüng cap; trIch 50% con lai  vào thu ngân sách näm sau; tnu?mg 
hçp Qu dci trir tài chIth dã dü müc 25% dci toán chi ngân sách hang näm thI so 
kêt dii con 1i hch toán vào thu ngân sách nàm sau. 

2. K& dii ngân sách cp huyn, cp xã duçic hch toán vào thu ngân sách 
näm sau (100%). 

Diêu 19. Thirc hàth tit kim, chng lang phi; phOng, chng tham nhüng. 

Ngoài vic thirc hin tit kim các khoãn chi thi.thng xuyên theo quy djth 
tai Khoãn 4 Diêu 5 Quy djnh nay, các cap, các ngàth, các dcm vi to chi'rc chi dao 
thiic hiên day dü các quy djth cüa Luat  PhOng, chông tham nhüng, Luat  Thirc 
hàth tiêt kim và chông lang phi. Dông thai xü 1 kjp thai, day dü nhffiig sai 
phm duçic phát hin qua cOng tác hem tra, thath tra, kiêm toán; lam rO trách 
thim cüa tüng to chüc, cá than và thirc hin chê d trách thim dôi vâi thu 
tnu&ng dan vj sü diing ngân sách thà nithc trong quân 1 diéu hàth ngân sách khi 
dê xay ra that thoát, lang phi, sà dung ngân sách sai ché d, chinh sách. 

Diêu 20. Thirc hin cong khai tài chinh, ngân sách thà nuOrc. 

1. Các cp ngân sách thirc hin cOng khai tài chith, ngân sách thà nrn9c 
theo quy djth ti Thông tu sO 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 cüa B Tài 
chith ye huàng dn thirc hin cong khai NSNN dôi vói các cap ngân sách. 

2. Các dan vj sü diing ngan sách, các t chüc duçic NSNN h trq thirc hin 
cong khai theo quy djth tti Thông tix so 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 cüa 
B Tài chInh hi.thng dan thirc hin quy chê cOng khai tài chith dOi vOi các dan vj 
dr toán ngân sách và các to chüc duc NSNN h trg, Thông ti.r so 90/2018/TT-
BTC ngày 28/9/2018 cüa Bô trix&ng B Tài chinh sàa dOi, bô sung mt so diêu 
cüa Thông tu si 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 cüa B trithng B Tài chith. 

3. Các co quan, don vj duçic sir dicing ngun v,n du tu xây drng co bàn 
thuc ngun vn NSNN thirc hin cong khai theo quy djth ti Thông tu so 
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10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 cüa B Tài chInh huó'ng dan thirc hin quy 
chê cong khai tài chInh dôi vi vic phân bô, quán 1 sir dicing von dâu tu xay 

dirng co ban thuc nguôn von ngân sách nba nuóc. 

4. Các cci quan, don vj duçc giao quãn 1 các qu5 có ngun tr NSNN vâ 
các qu Co nguôn tü các khoán dóng gop cüa nhân dan thirc hin cong khai theo 
hiing dan t?i  Thông tu so 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 cüa B Tài chInh 
ye vic cong khai tài chInh dôi vi các qu có nguOn tü NSNN và các qu có 
nguOn tü các khoãn dóng gop cüa nhân dan. 

5. Các cci quan, dun vj, t chüc duçc giao quân 1, sü dicing tài san cong 
thic hin cong khai theo quy djnh ti Miic 2 Chuong XIV Nghj djnh sO 
151/2017/ND-CP ngày 26/12/2017 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt sO diêu 
cüa Lut Quân 1, sir ding tài san công; Diêu 9, Diêu 10, Diêu 11 Thông tu sO 
144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 cüa B truàng B Tài chInh hurng dan mt 
sO ni dung cüa Nghj djnh sO 151/201 7/ND-CP cüa ChInh phü. 

6. Dii vth các khoân h trV trrc tip cüa nhà nuâc di vâi cá nhân, dan cu 
vic cOng khai duccc thirc hin theo quy djnh t?i  Thông lix so 54/2006/TT-BTC 
ngày 19/6/2006 cüa Bô Tài chInh ye huàng dan quy ché cOng khai ho trçl tr1rc 
tiêp cüa ngân sách nhà nuâc dôi vói cá nhân dan cu. 

7. Vic cOng khai s 1iu, báo cáo thuyt minh ngân sách duçc cong khai 
trong chuyên miic cOng khai trên Trang/Công thông tin din tir cüa UBND tinh. 
Sâ Tài chInh, UBND các huyn, thành phô 1p chuyên miic cong khai ngân sách 
trên Trang/Công thông tin din tü dê cOng khai sO 1iu, báo cáo thuyêt minh ngân 
sách theo quy djnh, trong do to 1p các chuyên milc con theo các ni dung cong 
khai sau: 

- Dii toán ngân sách dja phuong trInh HiDND; 

- Dr toán ngân sách dja phuong dã duc HDND quyt djnh; 

- TInh hInh thirc hin dir toán ngân sách dja phuong trong näm (qu, 06 
tháng, 09 tháng, nam); 

- Quyt toán ngân sách dja phuo'ng dã ducc HDND phê chun; 

- Tong hqp tInh hInh cOng khai. 

8. Các Sà, ban, ngành, doàn th thit 1p trên Trang/Cng thông tin din tü 

cüa mInh (dôi vci nhftng dun vj cia có Trang/COng thông tin din t1r), dông thñ 
chi ctto cac dun vi dir toán trirc thuc (dOi vri thU'ng dun vj cia có Trang/Công 
thông tin din t1) 1p chuyên m1jc cong khai ngân sách trên Trang/COng thông 
tin din tü dé cong khai sO 1iu, báo cáo thuyet minh ngân sách theo quy djnh, 
trong do tao  1p các chuyên miic con theo các ni dung cOng khai sau: 

- Dij toán NSNN duqc cp có thâm quyên giao; 

- Tinh hinh thirc hin dir toán NSNN trong näm (qu, 06 thong, 09 tháng, näm); 

- Quyt toán ngân sách cia duçic cp có thm quyn phe duyt; 

- Tng hçip tInh hInh cOng khai. 
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9. Dy manh  vic däng tái cong khai trên các phrnmg tin thông tin dai 
chüng nhftng trithng hçip trôn thuê, gian 1n thuê, chây ' không np thuê dung 
th?ñ han  theo quy djnh cüa Lut Quán 1 thuê. 

CHU'JNG III 
IMEU KHOAN THI HA]NH 

Diu 21. Quy djnh nay có hiu 1irc thi hành trong 11am ngân sách nàm 
2021, dugc áp diing thông nhât trén dja bàn tinh Ninh BInh, nhftng quy djnh 
trwc day cüa UBND tinh trái vi quy djnh nay dêu bãi bO. 

Diêu 22. Sâ Tài chInh, Si K hoach  và Du Ui, C%lc Thu tinh, Kho bac 
Nhà nuâc tinh, các don vj có lien quan và UBNT) các huyn, thành phô can cü 
vào chirc näng nhim vii duçcc giao chju trách nhim thi hành quy djnh  này.I.,L. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
P110 CHEJ TECH 
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