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- Tiêu chí, ñịnh mức phân bổ ngân sách khoa học, rõ ràng, ñơn giản, dễ kiểm
tra và thực hiện; ñảm bảo công bằng, công khai và minh bạch.
- Kế thừa những kết quả ñã ñạt ñược của hệ thống ñịnh mức phân bổ dự toán
chi thường xuyên NSðP giai ñoạn 2008-2010.
2. Yêu cầu
- ðảm bảo phục vụ hoạt ñộng thường xuyên của các cơ quan, ñơn vị thụ hưởng
ngân sách, trong ñó ưu tiên chi cho con người như lương, phụ cấp, các khoản ñóng
góp theo chế ñộ.
- ðảm bảo kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh,
nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, ñơn vị, ưu tiên bố trí kinh phí cho những lĩnh
vực quan trọng: giáo dục, ñào tạo, dạy nghề, khoa học công nghệ, môi trường, y tế….
- Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, ñẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí; cải cách hành chính nâng cao chất lượng dịch vụ công, sử dụng hiệu quả
ngân sách nhà nước; góp phần ñổi mới quản lý tài chính ñối với khu vực sự nghiệp
công; khuyến khích xã hội hóa, huy ñộng các nguồn lực xã hội ñể phát triển kinh tế xã hội.
- ðối với ngân sách tỉnh:
+ ðịnh mức phân bổ chi quản lý hành chính ñược áp dụng ñể xây dựng, phân
bổ dự toán chi quản lý hành chính năm 2011 và là căn cứ ñể ñiều chỉnh ñịnh mức chi
thường xuyên các năm tiếp theo trong thời kỳ ổn ñịnh ngân sách 2011- 2015.
+ ðảm bảo phù hợp với ñịnh hướng tiếp tục ñổi mới về cơ chế quản lý hoạt
ñộng, cơ chế tài chính các cơ quan quản lý nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập và
cải cách tiền lương thời gian tới; thúc ñẩy và tạo quyền chủ ñộng của các sở, ngành
trong việc phân bổ dự toán chi ngân sách cho các ñơn vị trực thuộc, ñảm bảo phù hợp
với ñặc ñiểm riêng của từng ñơn vị.
+ Chỉ xác ñịnh ñịnh mức ñối với một số lĩnh vực chi có phạm vi ñiều chỉnh
rộng, mang tính thường xuyên; không ban hành ñịnh mức ñối với một số lĩnh vực chi
thường xuyên có tính ñặc thù cao, mang tính chất riêng lẻ.
- ðối với ngân sách huyện, xã: Tiếp tục sử dụng các tiêu chí ñã áp dụng trước
ñây; Riêng khu vực giáo dục khối huyện, thành phố, thị xã phân bổ theo ñầu dân.
- ðảm bảo kinh phí thực hiện các chế ñộ chính sách của Nhà nước ñã ban hành
ñến 30/11/2010 và nhu cầu kinh phí thực hiện chế ñộ tiền lương tối thiểu 730.000
ñồng/tháng.
- ðảm bảo tổng dự toán chi từng lĩnh vực của ngân sách tỉnh và từng huyện, xã
khi thực hiện ñịnh mức phân bổ mới có mức tăng hợp lý so với dự toán 2010 ñã ñược
HðND tỉnh quyết ñịnh, UBND tỉnh giao.
3. Hệ thống ñịnh mức phân bổ dự toán chi thường xuyên Ngân sách ñịa
phương (Chi tiết theo phụ lục ñính kèm).
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