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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ TÀI CHÍNH
Số:           /CV-STC

V/v hướng dẫn bổ sung một số điểm 
trong quản lý, điều hành dự toán 

ngân sách cấp xã năm 2022                                           

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
           Hải Dương, ngày      tháng 12  năm 2021

       Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố, thị xã.

Căn cứ Thông tư số 122/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính 
Quy định Về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Căn cứ Quyết định số 3889/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh 
Hải Dương về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2022.

Để thống nhất công tác tổ chức thực hiện dự toán ngân sách cấp xã năm 
2022 trên địa bàn toàn tỉnh, Phòng Tài chính kế hoạch các huyện, thành phố, thị 
xã bám sát Thông tư 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy 
định về quản lý ngân sách cấp xã và các hoạt động tài chính khác tại xã, phường, 
thị trấn; Hướng dẫn số 4461/STC-QLNS ngày 31 tháng 12 năm 2021 của sở Tài 
chính về việc hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách  nhà nước năm 2022, khẩn 
trương triển khai hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung 
là cấp xã) tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đúng quy định. Trong quá trình 
thực hiện, hướng dẫn, phân bổ, điều hành dự toán đối với ngân sách cấp xã cần 
lưu ý một số nội dung sau: 

I/ Về phân bổ và điều hành dự toán ngân sách cấp xã

1. Dự toán thu ngân sách cấp xã

Căn cứ nhiệm vụ thu ngân sách đã được UBND tỉnh giao, Phòng Tài 
chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Chi cục thuế khu 
vực tham mưu với UBND cấp huyện thực hiện giao dự toán thu ngân sách cho 
các xã, phường, thị trấn đảm bảo tối thiểu bằng dự toán thu UBND tỉnh giao. Tổ 
chức rà soát nguồn thu, không bỏ sót, nhất là các khoản thu tại xã, lập dự toán 
thu ngân sách theo đúng quy định. Đồng thời phải lập kế hoạch thu, chi các hoạt 
động tài chính khác tại xã (bao gồm các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; 
các hoạt động sự nghiệp như trông giữ phương tiện, đò, phà; chợ.v.v) theo đúng 
quy định tại Thông tư 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính. 
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2. Dự toán chi ngân sách cấp xã

2.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản

Trên cơ sở nguồn thu từ tiền sử dụng đất năm 2022 và các nguồn vốn hợp 
pháp khác, phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã bám sát Nghị 
quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công  vốn NSĐP năm 2022 tỉnh Hải 
Dương; Hướng dẫn của sở Kế hoạch đầu tư về tổ chức thực hiện kế hoạch đầu 
tư công năm 2022 tham mưu UBND cấp huyện phân bổ đúng nguyên tắc, tiêu 
chí phân bổ vốn đầu tư công, hướng dẫn cấp xã tổ chức thực hiện theo quy định 
của Luật Đầu tư công, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Ngân sách nhà nước 
và các quy định khác hiện hành.

Bố trí vốn phải đảm bảo nguyên tắc hiệu quả không dàn trải, tuân thủ thứ 
tự ưu tiên, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; dự án hoàn thành và đưa vào 
bàn giao năm 2022; các dự án chuyển tiếp đã quá thời gian bố trí vốn theo quy 
định. Sau khi bố trí đủ vốn theo thứ tự ưu tiên mới phân bổ vốn cho các dự án 
khởi công mới đã có đầy đủ quy trình chuẩn bị đầu tư, sẵn sàng tổ chức thực 
hiện đầu tư đảm bảo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. 

2.2. Chi thường xuyên 

Năm 2022 là năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-
2025. Hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương 
năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 đã được HĐND tỉnh Quyết nghị 
tại Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 ban hành quy định hệ 
thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSĐP trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025. Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, 
thành phố, thị xã căn cứ tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên đối với cấp 
xã, các nhiệm vụ chi theo chế độ chính sách để tham mưu với UBND cấp huyện 
phân bổ dự toán đảm bảo quy định; trong đó lưu ý một số nội dung sau: 

2.2.1. Đối với chi con người: Đảm bảo đủ tiền lương và các khoản phụ 
cấp, các khoản đóng góp theo lương thực tế của cán bộ, công chức trên cơ sở 
biên chế được giao. Đối với các xã sáp nhập được xác định theo thực tế có mặt 
tại thời điểm xây dựng dự toán ngân sách hàng năm và giảm dần về định biên 
theo quy định tại Nghị quyết số 653/NQ-UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ 
Quốc hội và Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2020 của 
UBND tỉnh Hải Dương giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương.

2.2.2. Đối với định mức chi hành chính, chi nghiệp vụ cấp xã, gồm các 
nội dung chi: 
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  - Các khoản chi hành chính mang tính chất thường xuyên phục vụ hoạt 
động quản lý hành chính của bộ máy nhà nước cấp xã bao gồm: Tiền điện; nước 
sinh hoạt; nước uống; vệ sinh - môi trường; nhiên liệu; vật tư văn phòng, thông tin 
liên lạc (điện thoại, internet, tem, cước phí bưu chính, tiền báo chí chuyên ngành 
gồm cả báo Đại đoàn kết của MTTQ, báo Đại biểu nhân dân); hội nghị; công tác 
phí; chi thuê mướn; duy tu sửa chữa thường xuyên tài sản cố định;  làm thêm giờ, 
hợp đồng bảo vệ trụ sở, sinh hoạt phí cán bộ đi học, tiền thưởng, chi tiếp khách, 
phúc lợi tập thể, bồi dưỡng cán bộ tiếp dân tại bộ phận một cửa; kinh phí duy trì 
phần mềm quản lý; hỗ trợ công việc phát sinh và các khoản chi hoạt động khác.

-  Các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn: kinh phí tiếp dân; xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật;  phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; kinh phí 
chi hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã; kiểm soát thủ tục hành chính; 
kinh phí chúc thọ người cao tuổi cấp xã; kinh phí phòng chống lụt bão; chi cho 
nhiệm vụ chuyên môn khác.

- Các khoản chi hoạt động của Hội đồng nhân dân: Chi hoạt động cho đại 
biểu HĐND theo Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 26 tháng 10 năm 
2021 của HĐND tỉnh, với mức bình quân 26 đại biểu/xã.

-  Các khoản chi hoạt động của đoàn thể: Kinh phí chi cho cuộc vận động 
cấp xã, chi hoạt động của ban thanh tra nhân dân, kinh phí hỗ trợ Đoàn thanh 
niên tổ chức hoạt động hè cho thiếu niên, nhi đồng; Kinh phí chi hỗ trợ cho các 
hoạt động, các hội nghị phát sinh của các hội, đoàn thể... Căn cứ dự toán chi 
ngân sách do các đoàn thể, tổ chức ở xã xây dựng, UBND cấp xã tham mưu 
trình HĐND cấp xã quyết định phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ đảm bảo phù hợp 
với đặc điểm, tình hình hoạt động của từng tổ chức, hội, đoàn thể ở xã theo đúng 
chế độ, định mức quy định và khả năng ngân sách địa phương.

2.2.3. Các nhiệm vụ chi được phân bổ theo chính sách chế độ ngoài định 
mức chi thường xuyên, gồm:  

- Kinh phí hoạt động Đảng theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 
của Ban chấp hành Trung ương;

- Phụ cấp cấp uỷ theo Quy định số 10-Qđi/TU ngày 10/8/2018 của Tỉnh 
uỷ Hải Dương;

- Phụ cấp đại biểu Hội đồng nhân dân xã, BHYT cho đại biểu HĐND xã 
không chuyên trách và BHYT cho đại biểu HĐND xã là người không hưởng 
lương, kinh phí tiền công lao động cho đại biểu HĐND không chuyên trách là 
người không hưởng lương, phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước được quy 
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định tại Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13/5/2016 của Uỷ ban 
thường vụ quốc hội;

- Kinh phí trang phục, cặp cho đại biểu HĐND theo Nghị quyết 
06/2021/NQ-HĐND ngày 29/10/2021;

- Phụ cấp cán bộ hoạt động không chuyên trách, chi bồi dưỡng cho người 
tham gia trực tiếp công việc ở thôn, khu dân cư và khoán kinh phí hoạt động của 
các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và thôn, khu dân cư theo Nghị quyết 
05/2020/NQ-HĐND ngày 25/7/2020 của HĐND tỉnh Hải Dương;

- Phụ cấp chủ tịch hội đặc thù chuyên trách là người nghỉ hưu theo Nghị quyết 
số 34/2016/NQ-HĐND16 ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh Hải Dương và Quyết 
định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Hải Dương;

- Kinh phí duy trì hệ thống ISO theo thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 
11/8/2015 của Bộ Tài chính;

- Kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo Nông thôn mới cấp xã;

- Kinh phí thực hiện cuộc vận động ở thôn, KDC theo Nghị quyết 
02/2019/NQ-HĐND ngày 23/4/2019 của HĐND tỉnh Hải Dương;

- Kinh phí chúc thọ ở thôn, KDC theo Quyết định số: 111/QĐ-UBND 
ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh Hải Dương;

- Kinh phí bầu trưởng thôn, KDC;

- Kinh phí hỗ trợ hoạt động văn hoá văn nghệ của thôn, KDC;

- Kinh phí hỗ trợ của tổ dân vận thôn, KDC;

- Kinh phí tổ hoà giải thôn, KDC theo Quyết định số: 27/2014/QĐ-UBND 
ngày 17/02/2014 của UBND tỉnh Hải Dương;

- Kinh phí chi hội chi đoàn đối với thôn có 2 chi bộ;

- Kinh phí chế độ cho bí thư chi bộ đối với thôn có 2 chi bộ;

- Chi mua sắm, tăng cường cơ sở vật chất, nâng cấp các phần mềm quản lý;

- Kinh phí phòng chống khai thác cát trái phép;

- Chế độ, nhiệm vụ mới phát sinh trong năm và một số nhiệm vụ chi khác.

2.2.4.  Dự toán chi sự nghiệp: Dự toán chi các sự nghiệp thuộc nhiệm vụ 
chi của ngân sách cấp xã được phân bổ theo định mức chi quy định tại Nghị 
quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh và các nhiệm vụ 
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chi theo chế độ, chính sách hiện hành theo từng lĩnh vực để đảm bảo các nội 
dung chi cụ thể, như sau: 

-  Sự nghiệp giáo dục: Đảm bảo kinh phí chi hỗ trợ các hoạt động giáo 
dục trên địa bàn, chế độ của lãnh đạo Trung tâm học tập cộng đồng, chi khác;

-  Sự nghiệp văn hóa thông tin và thể dục thể thao: Đảm bảo kinh phí chi 
vật tư, văn phòng phẩm, truyền thông, mua sắm dụng cụ tập luyện, tổ chức các 
giải đấu, các hoạt động văn hóa, thể thao, chi khác;

- Sự nghiệp phát thanh, truyền thanh: Đảm bảo kinh phí chi duy trì hoạt 
động thường xuyên, bảo dưỡng hệ thống đài phát thanh, truyền thanh; chi tiền 
trực các ngày lễ, tết, chi khác.

-  Sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi: Đảm bảo kinh phí chi bảo dưỡng, duy trì 
các công trình hạ tầng nông, lâm, thuỷ lợi và kinh phí phục vụ tiêm phòng cho 
vật nuôi, nạo vét, sửa chữa cống thoát nước, chi khác.

-  Sự nghiệp Y tế: Là nhiệm vụ chi mới được phân cấp cho ngân sách cấp 
xã từ năm 2022: Đảm bảo kinh phí chi  hỗ trợ phục vụ chăm sóc sức khoẻ nhân 
dân trên địa bàn, phòng chống dịch bệnh ở người, chi khác;

- Sự nghiệp môi trường : Đảm bảo chi hoạt động bảo vệ môi trường; phun 
thuốc khử trùng khu vực công cộng; thu gom, tập kết rác thải, chi khác;

- Sự nghiệp giao thông: Đảm bảo kinh phí chi duy tu bảo dưỡng thường 
xuyên;  Sửa chữa định kỳ và chi duy tu bảo dưỡng thường xuyên, chi đảm bảo 
giao thông và chi khác; 

- Đảm bảo xã hội:  Đảm bảo kinh phí chi hỗ trợ hộ nghèo và chi công tác 
xã hội khác; trợ cấp hàng tháng và BHYT cho cán bộ già yếu nghỉ việc; chi cai 
nghiện ma tuý tại cộng đồng được tính toán xác định cụ thể theo chế độ chính 
sách hiện hành.

- Quốc phòng: Đảm bảo kinh phí chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên quốc 
phòng tại cấp xã; chi phụ cấp trách nhiệm quản lý, phụ cấp thâm niên, phụ cấp 
đặc thù quốc phòng, huấn luyện, diễn tập, đào tạo, tập huấn, hỗ trợ tiền ăn, tuyển 
quân, tiền công cho chiến sỹ làm nhiệm vụ, tiền báo QĐND cho ban chỉ huy 
quân sự xã  được tính toán xác định cụ thể theo chế độ chính sách hiện hành.

- Chi An ninh: Đảm bảo kinh phí chi hỗ trợ công tác an ninh, trật tự trên 
địa bàn;  chi hỗ trợ công tác phòng chống cháy nổ theo Nghị định 136/2020/NĐ-
CP; Kinh phí thực hiện làng an toàn, thôn, KDC an toàn về an ninh trật tự; kinh 
phí phụ cấp cho tổ phó và tổ viên tổ bảo vệ dân phố; kinh phí trông coi nhà 
tưởng niệm.
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- Dự toán ngân sách năm 2022 tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% chi 
thường xuyên để dành nguồn cải cách tiền lương;

II/ Tổ chức thực hiện dự toán

1. Nhập và phê duyệt dự toán cấp xã trên Hệ thống TABMIS : Việc 
nhập và phê duyệt ngân sách cấp xã trên Hệ thống TABMIS được chuyển giao 
từ KBNN cấp huyện cho các Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện từ năm ngân 
sách 2021. Để tiếp tục thực hiện  nhập dự toán ngân sách cấp xã trên Hệ thống 
TABMIS năm 2022 được kịp thời, Phòng TC-KH các huyện, thị xã, thành phố 
lưu ý một số nội dung sau:

- Đảm bảo việc thiết lập hạ tầng như: Máy tính để bàn (máy trạm) có cấu 
hình phần cứng đảm bảo, hạ tầng kết nối mạng ngành tài chính đến máy trạm được 
ổn định thông suốt; Các ứng dụng hỗ trợ việc nhập liệu, khai thác và đối chiếu báo 
cáo tài chính được cài đặt đầy đủ và đảm bảo an toàn thông tin để sẵn sàng vận 
hành hệ thống TABMIS cho cán bộ, chuyên viên chuyên quản ngân sách cấp xã.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với KBNN cấp huyện để thực hiện công tác 
nhập dự toán ngân sách, tạm ứng, ứng trước ngân sách cấp xã và khai thác báo 
cáo trên hệ thống TABMIS. Thực hiện việc thẩm định dự toán, cấp phát, chi tiêu 
phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương đảm bảo đúng chế độ, chính sách, 
thời gian theo quy định. 

2. Công khai ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác ở xã

- Nội dung công khai bao gồm:

+ Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu và thuyết minh làm căn cứ trình HĐND cấp 
xã quyết định dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở xã;

+ Công khai số liệu dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính 
khác ở xã đã được HĐND cấp xã quyết định;

+ Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 
xã quý (06 tháng, năm);

+ Công khai quyết toán ngân sách xã và kết quả thực hiện các hoạt động 
tài chính khác ở xã đã được HĐND cấp xã phê chuẩn;

- Tổ chức công khai, trách nhiệm công khai, hình thức công khai, thời 
gian công khai và chế độ báo cáo công khai ngân sách cấp xã và các hoạt động 
tài chính khác ở xã thực hiện theo quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC 
ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính và Hướng dẫn của Sở Tài chính.
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3. Tổ chức thực hiện 

- Thực hiện rút bổ sung cân đối và bổ sung có mục tiêu định kỳ theo quy 
định. 

- Căn cứ dự toán được cấp có thẩm quyền giao, phòng Tài chính - Kế 
hoạch các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm hướng dẫn các xã, phường, 
thị trấn tích cực rà soát các khoản thu còn nợ đọng, các khoản thu phát sinh mới, 
khai thác các nguồn thu trên địa bàn, phấn đấu tăng thu ngân sách ở mức cao 
nhất đảm bảo cân đối nguồn thực hiện dự toán chi ngân sách được giao. Hướng 
dẫn phân bổ, giao dự toán ngân sách, phối hợp với Kho bạc nhà nước nhập và 
phê duyệt dự toán trên hệ thống Tabmis đảm bảo đúng thời gian quy định. 

- Tổ chức điều hành dự toán thu, chi ngân sách; triển khai thực hiện công 
tác công khai tài chính - ngân sách, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, 
tạo nguồn cải cách tiền lương đối với cấp xã đúng quy định, trong đó:   

+ Tập trung sắp xếp các nhiệm vụ chi, ưu tiên đảm bảo kinh phí chi cho 
con người (lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ...), kinh phí phục 
vụ hoạt động thường xuyên của bộ máy. Điều hành, quản lý chi tiêu trong phạm 
vi dự toán được giao, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định; thực hiện tiết 
kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; chống lãng phí, tiết giảm kinh phí tổ 
chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi học tập kinh nghiệm, động thổ, khánh 
thành, không mua sắm trang thiết bị làm việc không đúng tiêu chuẩn định mức, 
không chi những nhiệm vụ chưa được bố trí trong dự toán, chưa được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt. Tăng cường công tác quản lý, công tác kiểm tra, giám 
sát, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành nghiêm các quy định về quản 
lý ngân sách, về quản lý sử dụng tài sản công, chế độ kế toán, chưa đảm bảo 
đúng quy trình mua sắm, sửa chữa, sử dụng hóa đơn, chứng từ trong thu, chi 
ngân sách Nhà nước tại xã. 

+ Sử dụng nguồn dự phòng ngân sách đúng quy định của Luật NSNN. 

- Trong quá trình chấp hành ngân sách, trường hợp dự kiến số thu không 
đạt dự toán được giao, UBND cấp xã chủ động rà soát sắp xếp lại dự toán, tiết 
giảm các khoản chi chưa cần thiết xây dựng phương án điều chỉnh dự toán trình 
HĐND cấp xã quyết định giảm chi tương ứng, nhưng phải đảm bảo chi lương, 
phụ cấp và các chế độ chi cho con người, không để nợ đọng chi thường xuyên.

- Hướng dẫn UBND cấp xã quản lý chặt chẽ thu, chi từ hoạt động tài 
chính khác tại xã theo quy định tại Thông tư 344/2016/TT-BTC ngày 
30/12/2016 của Bộ Tài chính. Các khoản thu, chi các hoạt động tài chính khác 
tại xã (bao gồm các hoạt động thu dịch vụ như trông giữ phương tiện, đò, phà; 
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chợ.v.v); thực hiện việc mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước hoặc ngân 
hàng thương mại và quản lý, hạch toán kế toán, quyết toán rõ ràng, minh bạch 
chi tiết từng loại hoạt động.. Không  hạch toán các khoản thu từ hoạt động tài 
chính khác tại xã (ngoài khoản phải nộp ngân sách) vào thu ngân sách.

- Hướng dẫn UBND cấp xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với 
cấp xã theo quy định tại Quyết định số 3534/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của 
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương và các quy định hiện hành. Phòng Tài chính - 
Kế hoạch cấp huyện có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc các xã, 
phường, thị trấn trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, quy 
chế quản lý tài sản công;

- Hướng dẫn UBND cấp xã chủ động xây dựng phương án về nguồn lực tài 
chính phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 và chịu trách nhiệm quản lý, 
sử dụng không để thất thoát tài sản, vật tư; quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ 
phòng chống dịch đúng quy định. Chủ động thích ứng linh hoạt với tinh thần phòng 
chống dịch bệnh, tạo bứt phá về tăng trưởng kinh tế đảm bảo mục tiêu thực hiện 
Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Hải Dương.

Trên đây là một số nội dung cụ thể về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách 
năm 2022 đối với ngân sách cấp xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, 
thành phố, thị xã khẩn trương triển khai thực hiện đến UBND cấp xã trên địa 
bàn và chịu trách tổng hợp gửi báo cáo về sở Tài chính theo quy định. Trong quá 
trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tài chính ( phòng Tin 
học Thống kê) để được hướng dẫn thực hiện./.     

 

Nơi nhận:                                                                            
- Như trên;
- UBND huyện, TP, TX (để chỉ đạo);
- Trang Website Sở Tài chính;
- Lưu: VT, QLNS, THTK.               

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Liễu
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