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CHỈ THỊ
Về việc ñiều hành ngân sách
sự nghiệp giáo dục - ñào tạo trên ñịa bàn tỉnh

Trong nhiều năm qua, Chính phủ, UBND tỉnh An Giang ñã rất quan tâm ñến
việc ñầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục và ñào tạo (GD-ðT); trong ñó, có việc ưu
tiên ngân sách ñầu tư của tỉnh hàng năm cho ngành. Từ ñó, ngành GD-ðT tỉnh nhà ñã
không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng; ñặc biệt là việc thực hiện tốt
các chế ñộ chính sách ñã giúp cho ñội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành
an tâm công tác, các hoạt ñộng GD-ðT ngày càng khởi sắc.
Tuy nhiên, trong những năm gần ñây việc ñiều hành ngân sách của ngành GDðT, nhất là ở cấp huyện (ảnh hưởng ñến các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ
sở) ñã nảy sinh nhiều bất cập; ñặc biệt là tình trạng nợ ñọng ñể kéo dài, chậm ñược
khắc phục, gây dư luận không tốt trong ngành và ngoài xã hội.
Nguyên nhân của tình trạng nợ ñọng nêu trên là do: việc lập dự toán ngân sách
GD-ðT hàng năm ở cấp huyện, thị, thành phố chưa ñầy ñủ, chưa dự trù hết các nhu
cầu phát sinh; việc phân bổ ngân sách dựa trên các tiêu chí, ñịnh mức chưa phù hợp
thực tế; việc quản lý, ñiều hành ngân sách của UBND cấp huyện với sự tham mưu
của Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng GD-ðT còn nhiều bất cập. Mặt khác, việc
phối hợp kiểm tra, giám sát của Sở GD-ðT và Sở Tài chính thiếu chặt chẽ, chưa phát
hiện những thiếu sót ñể xử lí và giải quyết kịp thời những vấn ñề phát sinh; các chế
ñộ chính sách của ngành GD-ðT có nhiều thay ñổi nhưng thiếu sự hướng dẫn thực
hiện cụ thể, thống nhất.
ðể khắc phục tình hình nêu trên, sớm ñưa công tác ñiều hành ngân sách GDðT ñi vào nề nếp, phục vụ tốt hơn các hoạt ñộng dạy và học; UBND tỉnh chỉ thị:
1- Lãnh ñạo Sở GD-ðT chủ ñộng cùng với lãnh ñạo Sở Tài chính tổ chức cuộc
họp ñể rút kinh nghiệm về việc ñiều hành ngân sách, về tình trạng nợ ñọng trong
ngành GD-ðT ở các huyện, thị, thành phố trong thời gian qua. Báo cáo kết quả cuộc
họp về UBND tỉnh trong tháng 8/2007.
2- Sở Tài chính phối hợp với Sở GD-ðT rà soát lại việc phân cấp ngân sách
trong ngành GD-ðT hiện nay, xem có vấn ñề gì cần ñiều chỉnh, nếu vượt thẩm
quyền thì báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết ñịnh.
3- Sở Tài chính phối hợp với Sở GD-ðT chấn chỉnh lại khâu lập dự toán và
ñiều hành ngân sách GD-ðT hàng năm; trong ñó cần lưu ý:

