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THÔNG BÁO 

Về việc phân công quản lý, cấp phát nguồn vốn cân đối ngân sách địa 

phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 

theo Quyết định số 616/QĐ-UBNDngày 28/02/2018 của UBND tỉnh 

 

Thực hiện Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBNDtỉnh 

về việc phân bổ nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018; Ban Giám đốc Sở Tài chính phân 

công và thông báo trách nhiệm cho các phòng về quản lý, cấp phátnguồn kinh 

phí các chương trình, dự ántheo các Phụ lục đính kèm. 

Trong quá trình thực hiện, cần lưu ý một số nội dung sau: 

- Đối với các nhiệm vụ giao cho phòng Tài chính đầu tư: Căn cứ kế hoạch 

vốn, phòng Tài chính đầu tư phối hợp và thống nhất với phòng Ngân sách báo 

cáo và tham mưu Ban Giám đốc Sở để thực hiện nhập dự toán theo từng dự án 

sau khi phòng Ngân sách phiên nguồn. 

- Đối với nhiệm vụ giao cho phòng Ngân sách huyện xã: Phòng NSHX 

thống nhất với phòng Ngân sách báo cáo Ban Giám đốc Sở thông báo cấp bổ 

sung có mục tiêu cho cấp huyện, đồng thời gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh làm căn 

cứ phối hợp thực hiện; nhập dự toán sau khi phòng Ngân sách phiên nguồn. 

- Đối với nguồn vốn chưa được phân bổ chi tiết, sau khi có Quyết định 

phân bổ cụ thể của UBND tỉnh, trường hợp cần thiết Ban Giám đốc Sở sẽ có Văn 

bản phân công điều chỉnh để các phòng liên quan thực hiện. 

- Các phòng được phân công quản lý vốn có trách nhiệm thường xuyên 

theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện giải ngân của các chương trình, 

dự án; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ (tháng, quý) có xác nhận 

của Kho bạc Nhà nước; gửi phòng Ngân sách để tổng hợp chung, báo cáo Ban 

Giám đốc Sở xem xét, chỉ đạo; Theo dõi chuyển nguồn và tổng hợp báo cáo 

quyết toán các nguồn vốn năm 2018 (ngoài việc tổng hợp báo cáo quyết toán 

ngân sách) theo quy định. 

Đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh trên cơ sở nội dung trên phối hợp chặt chẽ 

với Sở Tài chính để triển khai thực hiện; Trường hợp có vướng mắc đề nghị phản 

ánh kịp thời về Sở Tài chính để cùng phối hợp xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh (để phối hợp); 

- Các phòng: TCĐT, NSHX, NS; 

- Lưu: VT. 
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