
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /UBND-TCKH 
 

Nghi Xuân, ngày       tháng 01 năm 2021 

V/v thực hiện hướng dẫn 5138/HD-STC 

về một số nội dung cơ bản về tổ chức 

điều hành, thực hiện dự toán ngân sách 

năm 2021 

 

 

 

Kính gửi:  

- Kho bạc Nhà nước huyện; 

- Các đơn vị Dự toán ngân sách; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

 

Thực hiện hướng dẫn số 5138/HD-STC ngày 31/12/2020 của Sở Tài chính 

Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung cơ bản về tổ chức điều hành, thực hiện dự 

toán ngân sách địa phương năm 2021. 

Trên cơ sở hướng dẫn số 5138/HD-STC, Ủy ban nhân dân huyện Nghi 

Xuân yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc một số nội dung như sau: 

- Điều hành, quản lý chi ngân sách đảm bảo dự toán giao đầu năm, chặt 

chẽ, đúng chế độ quy định; chủ động điều hành ngân sách phù hợp với tiến độ thu 

ngân sách. Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chống lãng 

phí, thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực 

hành tiết kiệm và chống lãng phí. 

- Các xã, thị trấn thực hiện công khai ngân sách nhà nước theo quy định tại 

Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn 

thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách. 

- Các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ 

trợ thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 

15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối 

với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

(Cụ thể có bản sao Hướng dẫn số 5138/HD-STC đính kèm) 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HU, TT HĐND huyện (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chi cục Thuế huyện; 

- Lưu VT, TC-KH. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Viết Hưng 
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