
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      SỞ TÀI CHÍNH                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:          /TTr-STC                                     Điện Biên, ngày   tháng 8  năm 2017 

 

TỜ TRÌNH 

V/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 

 6 tháng đầu năm 2017 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ qui 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

 Căn cứ Công văn số 9505/BTC-NSNN ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính V/v 

công khai ngân sách theo qui định của Luật NSNN 2015;  

 Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 4 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 

2017;  

Căn cứ Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của UBND tỉnh 

Điện Biên V/v giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017; Báo cáo số 

170/BC-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh Điện Biên Tình hình thực hiện 

nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu điều hành dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2017; 

Để việc công khai ngân sách địa phương được thực hiện theo qui định, Sở 

Tài chính dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Điện Biên công khai tình hình thực 

hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2017 và các biểu chi 

tiết đính kèm (Có dự thảo kèm theo).  

          Sở Tài chính kính trình UBND tỉnh xem xét và quyết định./. 

 

Nơi nhận:                                                                                              GIÁM ĐỐC  
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, QLNS. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH ĐIỆN BIÊN                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số        /QĐ-UBND                                Điện Biên, ngày     tháng 8  năm 2017 

 

QUYẾT ĐỊNH  

V/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 

 6 tháng đầu năm 2017 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ qui 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân 

sách; 

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 4 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 

2017; 

 Căn cứ Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của UBND tỉnh 

Điện Biên V/v giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017; Báo cáo số 

170/BC-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện 

nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu điều hành dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2017; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số... /TTr-STC ngày                                                                                 

/8/2017, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 

địa phương 6 tháng đầu năm 2017 (theo các biểu kèm theo Quyết định này). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng 

các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                               
- Như điều 3; 
- Bộ Tài chính; 
- TT Tỉnh ủy (B/C); 
- TT HĐND tỉnh; 
- Lưu: VT, TM. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                   

 

 

 



THYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN 

SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND  ngày     /8/2017 của UBND tỉnh Điện Biên) 

 

  

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

 Tổng thu ngân sách địa phương năm 2017 được HĐND tỉnh quyết định 

7.779 tỷ 883 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng 3.886 tỷ 800 triệu đồng, đạt 49,96 % 

so với dự toán HĐND tỉnh giao. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực 

hiện 442 tỷ 960 triệu đồng, đạt 42 % so với dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó thu 

cân đối ngân sách địa phương hưởng 400 tỷ 176 triệu đồng đạt 42 % so với dự toán 

HĐND tỉnh giao. Chi tiết ước thực hiện các khoản thu như sau: 

1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước: 84 tỷ 679 triệu đồng, đạt 35 % dự toán 

Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, do tình hình kinh tế những tháng đầu năm 

mặc dù đang có phục hồi tích cực, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, doanh thu các 

doanh nghiệp đạt thấp nên dẫn đến số thuế GTGT nộp NSNN giảm đáng kể (đạt 

30,5% so với KH, bằng 78,3% so với cùng kỳ). Thuế tài nguyên nước thủy điện chỉ 

thực hiện được 43 tỷ 313 triệu đồng, đạt 30,9% so với kế hoạch, bằng 94% so với 

cùng kỳ năm trước, do sản lượng phát điện của nhà máy thủy điện Sơn La trong 

mùa khô đạt rất thấp.  

 2. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 68 triệu đồng, đạt 68 % 

so với dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, do doanh thu của Chi nhánh 

AJNOMOTO đạt khá và thực hiện kịp thời các khoản thuế phải nộp NSNN. 

3. Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh: 142 tỷ 

560 triệu đồng, đạt 36 % dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 

107 % so với cùng kỳ năm trước, do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của 

các doanh nghiệp đầu năm gặp nhiều khó khăn, không phát sinh doanh số và số 

thuế phải nộp.  

4. Thuế thu nhập cá nhân:  21 tỷ 300 triệu đồng, đạt 50 % dự toán Trung 

ương và dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 104 % so với cùng kỳ. 

5. Thuế bảo vệ môi trường: 54 tỷ 012 triệu đồng, đạt 42 % dự toán Trung 

ương và dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 91 % so với cùng kỳ năm trước. Khoản thu 

này đạt thấp so với dự toán và cùng kỳ chủ yếu là do giá xăng dầu tương đối ổn 

định, nhu cầu sử dụng xăng, dầu của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người 

dân trên địa bàn tăng không nhiều so với cùng kỳ năm 2016.        

6. Lệ phí trước bạ: Ước thu đạt 26 tỷ 710 triệu đồng, đạt 33 % dự toán, 

bằng 70 % so với cùng kỳ năm trước. Chỉ tiêu này đạt thấp so với dự toán và so với 

cùng kỳ do hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn hạn chế; nhu cầu 

mua sắm tài sản, xe ôtô, xe gắn máy của doanh nghiệp và người dân giảm so với 6 

tháng đầu năm 2016. 

7. Thu phí, lệ phí:  17 tỷ 442 triệu đồng, đạt 70 % dự toán Trung ương và dự 

toán HĐND tỉnh giao, đạt 148 % so với cùng kỳ năm trước, do thực hiện quy định 



của Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015: từ năm 2017 số thu từ 

Thuế môn bài trước đây chuyển sang thu Lệ phí môn bài. 

8. Các khoản thu về nhà, đất  : 59 tỷ 304 triệu đồng, đạt 71 % so với dự 

toán Trung ương và dự toán giao, bằng 141 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:  

- Thu tiền sử dụng đất: 47 tỷ 372 triệu đồng đạt 79 % dự toán HĐND tỉnh 

giao, đạt 181 % so với cùng kỳ năm trước, do có ước số thu đấu giá đất của các 

huyện: Điện Biên, Mường Chà, Tuần Giáo, Mường Nhé. 

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 204 triệu đồng, đạt 20 % so với dự 

toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao. 

 - Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: 11 tỷ 131 triệu đồng, đạt 51 % so với 

dự toán Trung ương và dự toán giao, bằng 75 % so với cùng kỳ năm trước.  

 - Thu tiền thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước: 597 triệu đồng, đạt 119 % so 

với dự toán Trung ương và dự toán giao, tăng 38 % so với cùng kỳ năm trước. 

9. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 7 tỷ 892 triệu đồng, đạt 79 % dự 

toán trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao. 

 10. Thu xổ số kiến thiết: 10 tỷ 639 triệu đồng, đạt 63 % dự toán Trung ương 

và dự toán HĐND tỉnh giao, do có phát sinh thêm khoản thu thuế GTGT từ hoạt 

động chuyển nhượng suối khoáng Uva của Công ty XSKT tỉnh Điện Biên. 

11. Thu tại xã: 2 tỷ 272 triệu đồng, đạt 60 % dự toán Trung ương và dự toán 

HĐND tỉnh giao, đạt 154 % so với cùng kỳ năm trước. Khoản thu này đạt khá chủ 

yếu là do thu hoa lợi công sản từ quỹ đất công ích và đất công tăng cao hơn so với 

6 tháng đầu năm 2016. 

 12. Thu khác ngân sách: 9 tỷ 122 triệu đồng, trong đó thu phạt, tịch thu 

khác do các cơ quan trung ương thực hiện 3.177 triệu đồng, đạt 45,38% dự toán; 

sau khi loại trừ các khoản thu không đồng chất so sánh, thu khác tính cân đối ngân 

sách ước thực hiện 2.054 triệu đồng, đạt 40,09% dự toán.   

13. Thu thuế xuất, nhập khẩu: Ước thu 6 tháng đầu năm: 6 tỷ 960 triệu 

đồng, đạt 45 % dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó thuế 

xuất khẩu 450 triệu đồng, thuế GTGT: 6 tỷ 510 triệu đồng. Nguyên nhân số ước thu 

đạt thấp do kim ngạch xuất nhập khẩu giảm 15% so với cùng kỳ năm trước.  

     B. CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG: 

Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2017 được HĐND tỉnh giao 7.652 tỷ 

022 triệu đồng, ước thực hiện 3.160 tỷ 770 triệu đồng, đạt 41% dự toán. 

I. Chi cân đối ngân sách địa phương:  

 Dự toán HĐND tỉnh giao 6.486 tỷ 538 triệu đồng, ước thực hiện 2.833 tỷ  

460 triệu đồng, đạt 44 % dự toán HĐND tỉnh giao.  

1. Chi đầu tư phát triển: Ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 327 tỷ 590 triệu 

đồng, đạt 54 % so với dự toán giao, do tập trung giải ngân thanh toán các dự án đã 

có khối lượng hoàn thành. 



 2. Chi thường xuyên: Ước thực hiện 2.505 tỷ 139 triệu đồng, đạt 44 %  dự 

toán HĐND tỉnh giao. Trong đó:  

2.1. Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo: 1.355 tỷ 107 triệu đồng, đạt 48 % 

dự toán giao. Trong đó chi sự nghiệp giáo dục 1.291 tỷ 125 triệu đồng, đạt 48 %; 

sự nghiệp đào tạo 63 tỷ 982 triệu đồng, đạt 42 % dự toán. 

2.2. Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ: 5 tỷ 882 triệu đồng, đạt 47 % dự 

toán giao.  

2.3. Chi sự nghiệp Y tế: 282 tỷ 477 triệu đồng, đạt 46 % dự toán HĐND 

tỉnh giao.  

2.4. Chi sự nghiệp văn hoá thông tin: 31 tỷ 906 triệu đồng, đạt 43 % dự 

toán giao.   

2.5. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: 19 tỷ 544 triệu đồng, đạt 40 % 

dự toán giao.      

2.6. Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 6 tỷ 111 triệu đồng, đạt 42 % dự toán 

giao.  

2.7. Chi Sự nghiệp môi trường: 22 tỷ 580 triệu đồng, đạt 38 % dự toán giao. 

2.8. Chi sự nghiệp kinh tế: 227 tỷ 813 triệu đồng, đạt 40 % dự toán giao. 

2.9. Chi quản lý hành chính: 419 tỷ 073 triệu đồng, đạt 37 % dự toán giao.  

2.10. Chi đảm bảo xã hội: 61 tỷ 839 triệu đồng, đạt 43 % dự toán giao.     

II. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương để thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và nhiệm vụ khác 

1. Chi Chương trình mục tiêu quốc gia: Tổng dự toán được giao năm 

2017: 544 tỷ 519 triệu đồng, ước thực hiện 8 tỷ 533 triệu đồng, đạt 2 % dự toán 

Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, số ước thực hiện thấp do năm đầu triển 

khai thực hiện các chương trình, cơ chế chính sách Trung ương ban hành chưa 

đồng bộ, đến tháng 4, tháng 5 mới phân bổ được chi tiết nguồn kinh phí; đồng thời 

số ước chi trên chưa bao gồm chi đầu tư các Chương trình, dự án thuộc kế hoạch 

năm 2016 được phép kéo dài thanh toán sang năm 2017. 

2. Chi cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư: Dự toán được 

giao năm 2017: 562 tỷ 059 triệu đồng, ước thực hiện 298 tỷ 288 triệu đồng, đạt 

53% dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao. 

3. Chi cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên: Dự toán 

được giao năm 2017: 58 tỷ 906 triệu đồng, ước thực hiện 20 tỷ 489 triệu đồng, đạt 

35% dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao 

C. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU CHI 6 THÁNG ĐẦU 

NĂM 2017. 

1. Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 42 % dự toán HĐND tỉnh giao, 

tăng 3 % so với cùng kỳ năm 2016, trong đó phần ngân sách địa phương hưởng theo 



phân cấp đạt 42 %, góp phần đáp ứng nhu cầu chi theo dự toán của ngân sách các cấp. 

Một số khoản thu đạt khá so với dự toán 1 .  

Đối với các huyện, thị xã, thành phố: ước thực hiện thu 6 tháng trên địa bàn 

về tổng số thu ngân sách nhà nước 6/10 đơn vị cấp huyện đạt trên 50% dự toán thu 

của tỉnh giao 2, các huyện có số thu tăng chủ yếu do có số thu từ tiền sử dụng đất và 

thu cấp quyền khai thác khoáng sản; có 4/10 huyện ước đạt dưới 50% dự toán tỉnh 

giao 3. 

Về công tác chỉ đạo thu: Ngay từ những ngày đầu năm tỉnh đã ban hành 

Chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và dự toán ngân sách; quy định về quản lý điều 

hành ngân sách, đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện phấn đấu 

tăng thu từ trên địa bàn so với dự toán được giao. Ngay sau quý I/2017 Ban Chỉ 

đạo đôn đốc thu đã họp, nhận định, đánh giá tình hình thu ngân sách những tháng 

đầu năm 2017, ban hành các giải pháp, chỉ đạo các cấp, ngành tích cực thực hiện 

dự toán thu ngân sách đã được tỉnh giao; UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-

UBND ngày 11/4/2017 về tăng cường các giải pháp thu ngân sách nhà nước những 

tháng còn lại của năm 2017. Ngành Thuế, Hải quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ 

tục hành chính, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tới các đối tượng nộp 

thuế và phối hợp với các cơ quan liên quan để kiểm tra, đôn đốc thu nộp các khoản 

thu. Tuy nhiên, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thu ngân sách nhà nước trên 

địa bàn ước 6 tháng đầu năm mới chỉ đạt 42 % dự toán HĐND tỉnh giao, đòi hỏi 

các cấp, các ngành cần phải quyết liệt, tích cực hơn nữa trong chỉ đạo và tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn những tháng cuối năm để 

phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu HĐND tỉnh đã quyết 

định. 

2 Về chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 

Chi ngân sách 6 tháng đầu năm đã cơ bản đáp ứng thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và thực hiện các chính sách an 

sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn theo các mục tiêu, chương trình, kế 

hoạch và dự toán của tỉnh. 

 3.Về quản lý điều hành ngân sách 

Ngay sau khi có Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2017, UBND 

tỉnh đã quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017; đồng thời 

ban hành Quy định về quản lý và điều hành ngân sách năm 2017 và tổ chức hội 

nghị toàn tỉnh để quán triệt và triển khai công tác kế hoạch, dự toán ngân sách 

2017; phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức tập huấn Luật ngân sách nhà nước năm 

                                                 
1 Thu tiền thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước (119%), Thu tiền sử dụng đất (79%), Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 

(79%), Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước (73,35%), Thu, Phí và lệ phí (70%), Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài (68%), Thu xổ số kiến thiết (63%). 
2 Huyện Điện Biên Đông (90,43%), huyện Mường Ảng (61,67%), huyện Mường Chà (61,47%), huyện Điện Biên 

(58,54%), huyện Mường Nhé (57,44%) huyện  Nậm Pồ (57,38%) . 
3 Huyện Tuần Giáo (41,95%),  huyện Tủa Chùa (41,54%), thành phố Điện Biên Phủ (39,91%), thị xã Mường Lay 

(28,73%). 



2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các cán bộ công chức các cơ quan 

trong hệ thống tài chính: Sở Tài chính, phòng Tài chính – Kế hạch các huyện, thị 

xã, thành phố; Cục thuế tỉnh; Kho bạc nhà nước tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; Chủ 

tịch UBND, kế toán xã, phường thị trấn tại tỉnh Điện Biên. Với quyết tâm phấn đấu 

hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2017, các sở, ban ngành tỉnh, cấp ủy 

và chính quyền các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai việc 

phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc.  

Sau khi được tỉnh giao dự toán, có 6/10 các huyện, thị xã, thành phố đã chủ 

động giao thu trên địa bàn tăng so với Nghị quyết của HĐND tỉnh giao 4, các huyện 

còn lại giao thu bằng dự toán HĐND tỉnh giao. Về giao dự toán chi ngân sách, 

huyện Nậm Pồ giao chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo thấp hơn dự toán tỉnh giao 2 

tỷ đồng, sau khi UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo, huyện đã kịp thời điều chỉnh đảm 

bảo phân bổ đúng quy định.  

Đối với nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương: UBND tỉnh 

quyết định phân bổ chi tiết tại Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 16/12/2016; 

kịp thời thông báo chi tiết Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước các chương 

trình mục tiêu (NSTW) và nguồn vốn nước ngoài năm 2017, được Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư giao chi tiết tại Quyết định số 1989/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2016 (tại 

Thông báo số 02/TB-UBND ngày 23/07/2017) cho các cấp, các ngành, các đơn vị 

chủ đầu tư để các đơn vị chủ động trong thực hiện quản lý, sử dụng và thanh toán 

theo nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo Sở Tài chính hướng dẫn quy trình, trình tự, thủ 

tục đầu tư cho các đơn vị chủ đầu tư, tham mưu xây dựng kế hoạch giải ngân thuận 

tiện, hợp lý để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn; chỉ đạo các cấp, các 

ngành tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ chi tiết các nguồn vốn thuộc thẩm quyền 

của tỉnh và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn. Đồng thời, đôn 

đốc, chỉ đạo các ngành tỉnh, các huyện khẩn trương rà soát phân bổ chi tiết các 

nguồn vốn đầu tư được giao dự toán trước ngày 30/6/2017. Đến nay các khoản kinh 

phí được giao dự toán đầu năm ngân sách tỉnh đã được phân bổ chi tiết như: 

Chương trình mục tiêu quốc gia, Đề án sắp xếp ổn định dân cư phát triển kinh tế xã 

hội, đảm bảo quốc phòng an ninh huyện Mường Nhé theo Quyết định 79/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ; 

Tỉnh đã chỉ đạo các ngành tham mưu phân bổ kịp thời các khoản kinh phí 

trung ương giao bổ sung như: kinh phí phân giới cắm mốc Việt Nam - Lào; kinh 

phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016; kinh phí phòng chống 

cháy rừng; và một số nhiệm vụ chi từ nguồn giao đầu năm (chưa phân bổ) để các 

cấp, ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát sinh./. 

 

 

 

                                                 
4 Huyện Mường Nhé giao tăng 31% (giao tăng số thu đấu giá đất), huyện Tuần Giáo giao  tăng 5,73%, huyện Mường 

Ảng giao tăng 5%; thành phố Điện Biên Phủ tăng 4,45%, huyện Tủa Chùa giao tăng 4,88 %,à thị xã Mường Lay giao 

tăng 4,33%. 


