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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lai Châu, ngày       tháng       năm 2022  

 

 

Kính gửi:  

  - Các sở, ban, ngành, cơ quan đảng, đoàn thể tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành phố. 

 

 Ngày 10/12/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các Nghị quyết: Số 

56/2021/NQ-HĐND ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và 

tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2022-2025; số 58/2021/NQ-HĐND ban hành Quy định về nguyên tắc, 

tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Để triển khai kịp thời quy định tại các Nghị quyết nêu 

trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức, triển 

khai thực hiện một số nhiệm vụ,  cụ thể như sau:  

 1. Các sở, ban, ngành, cơ quan đảng, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các 

huyện, thành phố tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung quy định 

tại các Nghị quyết: Số 56/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; số 58/2021/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến ban lãnh đạo, đội ngũ 

công chức, viên chức, người làm công tác tài chính, kế toán tại các cơ quan, 

đơn vị trực thuộc. Đồng thời thực hiện việc lập dự toán, giao dự toán, chấp 

hành dự toán và quyết toán ngân sách ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy 

định tại các Nghị quyết nêu trên và các quy định của pháp luật hiện hành. 

 2. Sở Tài chính: Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương về tổ 

chức triển khai thực hiện dự toán và các quy định tại các Nghị quyết: Số 

56/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; số 58/2021/NQ-HĐND ngày 

10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, hằng năm tham mưu, trình UBND tỉnh 

về tổ chức triển khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước đảm bảo phù 

hợp với điều kiện thực tiễn và đảm bảo theo quy định hiện hành. 

 3. Cục Thuế tỉnh: Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh 

về các giải pháp điều hành dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn 
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đấu hoàn thành và vượt dự toán HĐND tỉnh giao để góp phần đảm bảo cân đối 

thu, chi ngân sách. 

 4. Kho bạc Nhà nước tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các 

hoạt động nghiệp vụ bám sát các quy định hiện hành và nội dung quy định tại 

quy định tại các Nghị quyết: Số 56/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; số 

58/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh kịp thời 

phản ánh các khoản thu, chi vào ngân sách nhà nước đảm bảo theo đúng phân 

cấp và thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ đảm bảo theo đúng quy định. 

  Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa 

phương triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. HĐND tỉnh; (B/c) 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: V, C; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, Th1, Th6. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Giàng A Tính 
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