
 

 

Kính gửi:  

    - Các đơn vị dự toán ngân sách trực thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 443/STC-QLNS ngày 28/02/2021 của Sở Tài chính 

tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm; xác định nguồn tăng 

thu, tiết kiệm chi chuyển nguồn sang năm sau áp dụng cho năm ngân sách 2020 và 

các năm tiếp theo.  

Để đảm bảo xử lý ngân sách cuối năm; xác định nguồn tăng thu, tiết kiệm chi 

chuyển nguồn sang năm sau áp dụng cho năm ngân sách 2020 và các năm tiếp theo 

đúng quy định. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn triển khai và thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các đơn vị dự toán ngân sách thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn 

Căn cứ các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 443/STC-QLNS ngày 

28/02/2021 của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn, có trách nhiệm phối hợp với Phòng Tài 

chính – Kế hoạch huyện, Kho bạc nhà nước huyện thực hiện rà soát nguồn tăng thu, tiết 

kiệm chi của đơn vị để xác định nguồn tăng thu, tiết kiệm chi đảm bảo thực hiện đúng 

quy định. 

Thực hiện rà soát toàn bộ kinh phí các chế độ, chính sách an sinh xã hội. Thực 

hiện chuyển nguồn đối với các chế độ, chính sách an sinh xã hội còn nhiệm vụ chi. Đối 

với các chế độ, chính sách an sinh xã hội đã hết nhiệm vụ chi, thực hiện làm thủ tục nộp 

trả về ngân sách huyện, huyện thực hiện nộp trả về ngân sách tỉnh. 

Xây dựng phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thuộc ngân sách 

báo cáo Thường trực HĐND cùng cấp xem xét, nhất trí với phương án phân bổ và 

cho phép chuyển nguồn số tăng thu, tiết kiệm chi sang ngân sách năm sau để thực 

hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. 

Trên cơ sở ý kiến nhất trí của Thường trực HĐND, thực hiện chuyển nguồn 

tăng thu, tiết kiệm chi sang ngân sách năm sau theo đúng quy định của Luật ngân 

sách nhà nước. 

2. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 
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Có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Kho bạc nhà nước huyện xác định nguồn 

tăng thu, tiết kiệm chi thuộc ngân sách cấp huyện đảm bảo đúng quy định tại Công 

văn số 443/STC-QLNS ngày 28/02/2021 của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 

Xây dựng phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thuộc ngân sách 

cấp huyện, đồng thời tham mưu cho UBND huyện báo cáo Thường trực HĐND 

cùng cấp xem xét, nhất trí với phương án phân bổ và cho phép chuyển nguồn số 

tăng thu, tiết kiệm chi sang ngân sách năm sau để thực hiện các nhiệm vụ theo quy 

định của Luật ngân sách nhà nước. 

Trên cơ sở ý kiến nhất trí của Thường trực HĐND, phòng Tài chính – Kế 

hoạch huyện tham mưu thực hiện chuyển nguồn tăng thu, tiết kiệm chi sang ngân 

sách năm sau theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước. 

3. Giao Kho bạc nhà nước huyện 

Có trách nhiệm phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, các cơ quan, 

đơn vị trực thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện rà soát nguồn 

tăng thu, tiết kiệm chi của cấp huyện, cấp xã theo các nội dung của Công văn số 

443/STC-QLNS ngày 28/02/2021 của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn để xác định nguồn 

tăng thu, tiết kiệm chi đảm bảo đúng theo quy định. 

(Có Công văn số 443/STC-QLNS ngày 28/02/2021 của Sở Tài chính tỉnh Lạng 
Sơn đính kèm) 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện đảm bảo đúng theo 

quy định./.  

 

Nơi nhận:     

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Kho bạc Nhà nước huyện; 

- C, PVP; 

- Phòng TCKH huyện; 

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH 
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