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TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   

  

Số: 434/SNN-KH Tuyên Quang, ngày 13 tháng 3 năm 2023  
V/v thực hiện cải cách tài chính công  

và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  

năm 2023 

 

                                 
 

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-SNN ngày 06/01/2023 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về cải cách hành chính năm 2023; Chương trình 

số 01/CTr-SNN ngày 10/02/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; 

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách tài chính 

công và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 đảm bảo hoàn thành các 

mục tiêu đã đề ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau: 

1. Các đơn vị dự toán sử dụng dự toán ngân sách nhà nước được giao theo 

đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật Ngân sách nhà nước, hướng dẫn của Sở Tài chính tại văn bản số 

3099/STC-QLNS ngày 31/12/2022, Văn bản số 110/SNN-KH ngày 17/01/2023 

của Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn bản số 226/SN-KH ngày 13/02/20223 về 

triển khai kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh về thực 

hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách 

nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh năm 2023.  

Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, các nhiệm vụ chi 

không thực sự cấp bách như đi công tác, khánh tiết, hội thảo, hội nghị, … tập 

trung nguồn lực đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, trong điểm, hiệu quả 

theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đảo của cấp có thẩm quyền. 

Hạn chế tối đa việc điều chỉnh các nhiệm vụ chi đã được giao tại Quyết định số 

816/QĐ-SNN ngày 30/12/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT. Hoàn thành các 

trình tự, thủ tục mua sắm tài sản trước ngày 30/9/2023. 

Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định 

mức theo quy định Luật Quản lý và sử dụng tài sản công; nhất là quản lý, sử 

dụng tài sản công là cơ sở hạ tầng, đất đai. Thủ trưởng đơn vị tự tổ chức kiểm 

tra, khắc phục ngay những sai sót (nếu có), chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

việc để sử dụng tài sản công là cơ sở hạ tầng, đất đai không đúng quy định. 



2 

 

 2. Các Chi cục thuộc Sở tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ tài chính theo 

Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính 

đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 

07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ. 

 Thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ dự toán giao thực hiện tự chủ và tình 

hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị tự quyết định bố trí số kinh phí được giao 

vào các mục chi cho phù hợp; được quyền điều chỉnh giữa các mục chi nếu xét 

thấy cần thiết; được vận dụng các chế độ chi tiêu tài chính hiện hành để thực 

hiện, nhưng không được vượt quá mức chi tối đa do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quy định. Việc quản lý và sử dụng kinh phí khoán bảo đảm đúng quy 

trình kiểm soát chi và chứng từ, hóa đơn theo quy định của pháp luật. 

Kết thúc năm ngân sách, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đơn 

vị có số chi thực tế thấp hơn số dự toán được giao về kinh phí thực hiện chế độ 

tự chủ thì phần chênh lệch này được xác định là kinh phí tiết kiệm và được sử 

dụng như sau: 

- Chi bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức tối đa không quá 1,0 lần so 

với quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ do nhà nước quy định. Cơ quan thực 

hiện chế độ tự chủ quyết định phương án chi trả thu nhập tăng thêm cho từng 

cán bộ, công chức theo nguyên tắc phải gắn với hiệu quả, kết quả công việc của 

từng người. 

- Chi khen thưởng định kỳ hoặc đột xuất cho tập thể, cá nhân theo kết quả 

công việc và thành tích đóng góp ngoài chế độ khen thưởng theo quy định hiện 

hành của Luật thi đua khen thưởng. 

- Chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể của cán bộ, công chức; trợ cấp 

khó khăn đột xuất cho cán bộ, công chức, kể cả đối với những trường hợp nghỉ 

hưu, nghỉ mất sức; chi thêm cho người lao động trong biên chế khi thực hiện 

tinh giản biên chế. 

Thủ trưởng cơ quan thực hiện chế độ tự chủ quyết định phương án sử 

dụng kinh phí tiết kiệm nêu trên trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan sau 

khi đã thống nhất ý kiến bằng văn bản với tổ chức Công đoàn cơ quan. 

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở đã được giao quyền tự chủ tài 

chính tại Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh thì tiếp tục thực hiện theo phương án tự chủ tài chính đã được phê duyệt và 

rà soát lại phương án tự chủ tài chính theo quy định tại Thông tư số 56/2022/TT-

BTC. Trường hợp đơn vị có thay đổi về mức độ tự chủ tài chính, đơn vị xây 

dựng phương án tự chủ tài chính theo quy định tại Thông tư số 56/2022/TT-

BTC báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT để trình cấp có thẩm quyền xem xét, 

phê duyệt. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-130-2005-nd-cp-che-do-tu-chu-tu-chiu-trach-nhiem-ve-su-dung-bien-che-va-kinh-phi-quan-ly-hanh-chinh-co-quan-nha-nuoc-4484.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-117-2013-nd-cp-tu-chu-tu-chiu-trach-nhiem-bien-che-kinh-phi-quan-ly-hanh-chinh-209502.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-130-2005-nd-cp-che-do-tu-chu-tu-chiu-trach-nhiem-ve-su-dung-bien-che-va-kinh-phi-quan-ly-hanh-chinh-co-quan-nha-nuoc-4484.aspx
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Các đơn vị dự toán rà soát xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị 

đảm bảo nguyên tắc và nội dung theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 

56/2022/TT-BTC và theo mẫu tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 

56/2022/TT-BTC. 

Kết thúc năm tài chính, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản thu, chi 

thường xuyên giao tự chủ, trích khấu hao tài sản cố định (nếu có), nộp thuế và 

các khoản nộp ngân sách nhà nước, trích lập nguồn cải cách tiền lương theo 

quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên giao tự chủ (nếu có), 

đơn vị sự nghiệp công được sử dụng theo quy định tại Điều 14 (áp dụng đối với 

đơn vị nhóm 1, nhóm 2), Điều 18 (áp dụng đối với đơn vị nhóm 3) và Điều 

22 (áp dụng đối với đơn vị nhóm 4) Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và Điều 10 

Thông tư số 56/2022/TT-BTC. 

4. Phòng Kế hoạch – Tài chính kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các 

quy định về cải cách tài chính công và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tham 

mưu tổng hợp báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT theo đúng quy định./. 

 

 GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:  

- Như trên;  
- Lãnh đạo Sở;  
- Lưu: VT; KHTC.  
  
  
 Nguyễn Văn Việt 
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