
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Số:         /TTr-UBND   Đồng Xoài, ngày     tháng  11  năm 2022. 

 
TỜ TRÌNH   

Về việc thuận chủ trương, phương án sử dụng nguồn kinh phí 

để bổ sung dự toán cho các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ  

từ nguồn ngân sách thành phố Đồng Xoài năm 2022.   

 

Kính gửi: 

- Thường trực Thành ủy; 

- Ban Thường vụ Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố. 

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước 

năm 2015;  

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 

số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Thông tư số 61/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch 

tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024; 

Căn cứ Quy chế số 16-QC/TU ngày 21/7/2022 của Thành ủy Đồng Xoài 

về việc Ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và 

Thường trực Thành ủy khoá V, nhiệm kỳ 2020 - 2025;   

Căn cứ Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 01/8/2022 của HĐND thành 

phố Đồng Xoài khóa V kỳ họp thứ năm về việc thông qua dự toán điều chỉnh 

thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2022, thành phố Đồng Xoài, 

Theo đề nghị của phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố tại Tờ trình số 

845/TTr-TCKH ngày 04/11/2022, Ủy ban nhân dân thành phố kính trình 

Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực HĐND thành phố thống 

nhất chủ trương, phương án sử dụng nguồn kinh phí để bổ sung dự toán cho các 

đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ từ nguồn ngân sách thành phố Đồng Xoài 

năm 2022, cụ thể như sau: 

I. Dự toán ngân sách thành phố chưa phân bổ đến ngày 01/11/2022: 

1. Nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế: 9 tỷ đồng. 
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2. Nguồn sự nghiệp GD&ĐT: 902 triệu đồng. 

3. Kinh phí hoạt động (30%) từ nguồn kết dư ngân sách năm 2021 theo 

kiến nghị điều chỉnh tổng quyết toán NSNN thành phố của KTNN khu vực XIII: 

7.380.637.000 đồng. 

4. Nguồn dự phòng Ngân sách thành phố: 16 tỷ 936 triệu đồng. 

Tổng cộng: 34.218.637.000 đồng. 

II. Kinh phí phát sinh đề nghị bố trí cho các đơn vị (Có phương án sử 

dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2021 theo kiến nghị điều chỉnh tổng quyết 

toán NSNN thành phố của KTNN khu vực XIII và bảng chi tiết kinh phí bổ sung 

cho từng đơn vị kèm theo). 

III. Kiến nghị: 

Căn cứ quy định tại Điều 10 Luật NSNN:  

Dự phòng ngân sách nhà nước được sử dụng để chi phòng, chống, khắc 

phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cứu đói; nhiệm vụ quan trọng về 

quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ cần thiết khác thuộc nhiệm vụ chi của 

ngân sách cấp mình mà chưa được dự toán; 

Về thẩm quyền sử dụng dự phòng ngân sách địa phương, Ủy ban nhân 

dân các cấp quyết định sử dụng dự phòng ngân sách cấp mình, định kỳ báo cáo 

Thường trực Hội đồng nhân dân và báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ 

họp gần nhất. 

Căn cứ Quy chế số 16-QC/TU ngày 21/7/2022 của Thành ủy Đồng Xoài 

về việc Ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và 

Thường trực Thành ủy khoá V, nhiệm kỳ 2020 – 2025,  

Tại Khoản 3, Điều 3 Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực 

Thành ủy: “Cho ý kiến việc sử dụng nguồn ngân sách dự phòng và các nguồn hỗ 

trợ khác từ 100 triệu đồng trở lên (đối với các khoản dưới 100 triệu đồng, 

UBND chủ động giải quyết và tổng hợp báo cáo Thường trực Thành ủy định kỳ 

03 tháng/ lần) để phục vụ nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu trợ khẩn cấp 

theo quy chế làm việc và phù hợp với tình hình thực tế của thành phố. Đối với 

việc sử dụng vào nội dung khác, UBND thành phố căn cứ Luật ngân sách và các 

quy định để chủ động giải quyết theo thẩm quyền”. 

Tại Khoản 2, Điều 8, Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Bí thư 

Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố: “Báo cáo xin ý kiến Thường trực, Ban 

Thường vụ Thành uỷ đối với các chương trình, dự án quan trọng, liên quan đến 

quốc phòng, an ninh, dân sinh và môi trường; chủ trương đầu tư một số dự án 

quan trọng; dự toán và điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách, kế hoạch đầu tư 

xây dựng cơ bản trung hạn, hằng năm (theo khoản 3.4 Điều 1, khoản 3.4 Điều 2, 

mục c khoản 3.4 Điều 3 Quy chế này)”. 

Ủy ban nhân dân thành phố kính đề nghị Thường trực, Ban Thường vụ 

Thành ủy và Thường trực HĐND thành phố thống nhất chủ trương, phương án 
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sử dụng nguồn kinh phí để bổ sung dự toán cho các đơn vị triển khai thực hiện 

nhiệm vụ từ nguồn ngân sách thành phố Đồng Xoài năm 2022. 

Trân trọng ./. 
 

Nơi nhận: 
-Như trên; 

-CT, PCT UBND thành phố; 

-Phòng TC-KH thành phố; 

-LĐVP, các CV; 

-Lưu: VT.              

                               CHỦ TỊCH 
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