
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

Số:           /UBND-TCKH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Mỹ Lộc, ngày      tháng 11 năm 2022 

V/v rà soát các khoản kinh phí được 

phép chuyển nguồn theo quy định 

năm 2022 và các năm tiếp theo 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc huyện; 

- Ban quản lý dự án xây dựng giao thông huyện; 

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

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

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/20165 của Bộ Tài 

chính quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Văn bản số 15391/BTC-KBNN ngày 11/12/2028 của Bộ Tài 

chính về việc hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 

năm 2019 và những năm tiếp theo; 

Căn cứ Văn bản số 2122/STC-NS ngày 21/11/2022 của Sở Tài chính về 

việc rà soát các khoản kinh phí được phéo chuyển nguồn theo quy định năm 2022 

và các năm tiếp theo. 

Căn cứ Quyết định số 6758/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND 

huyện Mỹ Lộc về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán NSNN năm 2022; Căn cứ 

Quyết định 6759/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND huyện Mỹ Lộc về ban 

hành quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; 

UBND huyện chỉ đạo các đơn vị dự toán thuộc huyện, Ban quản lý dự án 

xây dựng giao thông huyện, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, UBND 

các xã thị trấn: 

1. Rà soát, thực hiện đúng các quy định về chi chuyển nguồn sang năm sau; 

chỉ thực hiện chuyển nguồn các khoản kinh phí theo đúng quy định tại khoản 3 

Điều 64 Luật ngân sách nhà nước, Điều 43 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 

21/12/2016 của Chính phủ, Điều 68 Luật đầu tư công, điều 48 Nghị định 

40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ và các văn bản của Chính phủ, 

Thủ tướng chính phủ về điều hành dự toán ngân sách nhà nước hàng năm. 

2. Đối với các khoản kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu, chương 

trình mục tiêu Quốc gia được cấp có thẩm quyền giao dự toán đầu năm; kinh phí bổ 

sung có mục tiêu trong năm không sử dụng hết và không được phép chuyển nguồn 
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theo quy định; Đề nghị các đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện hoàn trả ngân sách cấp 

trên theo đúng quy định; không được dùng cho các nội dung khác. 

Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Lộc đề nghị các đơn vị dự toán, Ban quản lý 

dự án xây dựng giao thông huyện, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và 

UBND các xã, Thị trấn nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Phạm Văn Long 
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