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BÁO CÁO 

Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ của  

Ban Chỉ đạo thu Ngân sách nhà nước  6 tháng đầu năm 2018 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Lạng Sơn. 

Thực hiện Công văn số 1640/UBND-BCĐ ngày 19/6/2018 của Ban chỉ 

đạo thu Ngân sách nhà nƣớc về việc gửi báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2018; 

Trên cơ sở nhiệm vụ đƣợc phân công tại Kế hoạch số 43/KH-BCĐ ngày 

03/4/2017 của Ban chỉ đạo thu Ngân sách nhà nƣớc về Triển khai nhiệm vụ của 

Ban Chỉ đạo thu Ngân sách nhà nƣớc tỉnh Lạng Sơn, Sở Tài chính báo cáo nhƣ 

sau: 

1. Về kết quả thu Ngân sách nhà nước trên điạ bàn 

Ƣớc thực hiện thu ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2018 

là 2.817.400 triệu đồng, đạt 47,7% so với dự toán Trung ƣơng giao, đạt 44,7% 

so với dự toán tỉnh giao, bằng 92,7% so với cùng kỳ, cụ thể nhƣ sau: 

1.1. Thu nội địa: Ƣớc đạt 1.353.000 triệu đồng, đạt 75,3% so dự toán 

Trung ƣơng giao, đạt 61,1% so dự toán tỉnh giao, tăng 11,8% so với cùng kỳ 

(trong đó: Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích 

công cộng trong khu vực cửa khẩu thực hiện là 315.000 triệu đồng, đạt 78,8% 

dự toán giao, tăng 3,9% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất 260.000 triệu  

đồng, đạt 61,9%  dự toán tỉnh giao, tăng 3,4%  so với cùng kỳ). 

-  Có 12 khoản thu đạt và vƣợt dự toán, một số khoản thu đạt cao so với 

dự toán và tăng so với cùng kỳ nhƣ: Thu cấp tiền khai thác khoáng sản (đạt 75% 

dự toán, tăng 33,2% cùng kỳ), thu khác ngân sách (đạt 65,4% dự toán, tăng 

56,4% cùng kỳ), thu từ doanh nghiệp nhà nƣớc Trung ƣơng (đạt 63,1 dự toán, 

tăng 40,7% cùng kỳ), thu từ doanh nghiệp nhà nƣớc địa phƣơng (đạt 60% dự 

toán, tăng 23,1% cùng kỳ)... Có 6 khoản thu đạt thấp so với tiến độ dự toán: Thu 

từ khu vực ngoài quốc doanh (48,9%), thuế bảo vệ môi trƣờng (47,4%), thu tiền 

thuê mặt đất, mặt nƣớc (48,9%), thu xổ số kiến thiết (45,5%), khoản thu từ quỹ 

đất công ích và thu hoa lợi công sản khác. 

1.2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: Ƣớc đạt 1.461.600 triệu đồng, 

đạt 35,6% dự toán, bằng 79,9% so với cùng kỳ.  
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Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn ƣớc 2.430 triệu USD, đạt 

50,4% kế hoạch, tăng 5% so với cùng kỳ
1
, mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy 

móc, linh kiện ô tô, xe đạp điện, hàng tiêu dùng, nội thất, nguyên liệu sản xuất... 

Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu vẫn đạt tiến 

độ thấp so với cả dự toán và cùng kỳ.  

 1.3. Các khoản huy động đóng góp: Đạt 2.800 triệu đồng. 

2. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

Ngay từ đầu năm, Sở Tài chính đã phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

tham mƣu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2018 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nƣớc năm 

2018; Phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải Quan, các cơ quan liên quan, các huyện, 

thành phố xây dựng Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 6/3/2018 về thực hiện 

nhiệm vụ thu ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn, chi ngân sách địa phƣơng năm 

2018, nêu rõ nhiệm vụ giải pháp chỉ đạo các đơn vị, các huyện, thành phố triển 

khai thực hiện; Tham mƣu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 233/QĐ-

UBND ngày 26/01/2018 về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 

theo quy định của Luật ngân sách nhà nƣớc. 

Căn cứ các văn bản chỉ đạo điều hành, quyết định giao dự toán của Bộ Tài 

chính, Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 60/STC-

QLNS ngày 12/01/2018 về việc hƣớng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà 

nƣớc năm 2018; đã hoàn chỉnh công tác thẩm tra phƣơng án phân bổ dự toán thu 

chi NSNN năm 2018 của các đơn vị dự toán khối tỉnh, nhập dự toán trên 

Chƣơng trình Tabmis kịp thời; ban hành các văn bản hƣớng dẫn về nghiệp vụ tài 

chính, ngân sách liên quan đến thu ngân sách nhà nƣớc; kiểm tra công tác phân 

bổ và giao dự toán năm 2018 đối với các huyện thành phố, đảm bảo cho các đối 

tƣợng đƣợc hƣởng chế độ chính sách ngay từ những tháng đầu năm; đã đảm bảo 

nguồn để bố trí kinh phí cho các đơn vị dự toán thực hiện các nhiệm vụ cấp 

bách, trọng tâm với tổng số tiền là 174.410 triệu đồng (trong đó tạm ứng từ chi 
khác ngân sách tỉnh để chi thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm để đẩy 
nhanh tiến độ hoàn thành 105.819 triệu đồng). 

Công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tƣ dự án hoàn thành: Công tác thẩm 

tra quyết toán vốn đầu tƣ dự án hoàn thành đƣợc quan tâm, đẩy mạnh, đảm bảo 

đúng quy trình, quy định. Ƣớc thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2017, trên địa 

bàn toàn tỉnh đã thẩm tra và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đƣợc 275 dự án 

(Công trình, hạng mục công trình hoàn thành) với giá trị đề nghị quyết toán là 

936.758 triệu đồng, giá trị quyết toán đƣợc duyệt là 933.428 triệu đồng, giảm 

3.330 triệu đồng, bằng 0,36% giá trị đề nghị quyết toán, chủ yếu do sai khối 

lƣợng và các chính sách chế độ. Tăng cƣờng công tác quản lý, nâng cao chất 

                                           
1 Trong đó kim ngạch xuất khẩu 1.540 triệu USD, đạt 54% kế hoạch, tăng 9,2%; kim ngạch nhập khẩu 890 

triệu USD, đạt 45,2% kế hoạch, giảm 1,7%; xuất khẩu địa phƣơng đạt 63 triệu USD, đạt 50,2% kế hoạch, tăng 

10,5%. 
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lƣợng công trình xây dựng, tập trung xử lý, khắc phục tình trạng nợ đọng 

XDCB. 

Tăng cƣờng công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về giá; 

giám sát hoạt động đăng ký, kê khai giá của các doanh nghiệp; kiểm soát chặt 

chẽ các phƣơng án giá và mức giá đối với các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nƣớc 

định giá và đƣợc mua sắm từ nhà nƣớc; trong 6 tháng đầu năm đã tham mƣu cho 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày  28/02/2018 về  

ban hành Quy điṇh quản lý nhà nƣớc về giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ; các văn 

bản hƣớng dẫn về giá đối với các dịch vụ để kịp thời áp dụng;  Báo cáo kết quả 

kiểm tra thực hiện quy định pháp luật tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP và Nghị 

định số 46/2014/NĐ-CP; thực hiện chỉ định thầu đối với dịch vụ thu gom, vận 

chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn các huyện của các đơn vị thực 

hiện công tác vệ sinh môi trƣờng; vƣớng mắc trong thanh toán chi phí vận 

chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Chi Lăng giải quyết kiến nghị của 

Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn; .... 

Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán: Trong 6 tháng đầu năm Sở Tài 

chính đã tiến hành thanh tra đƣợc 04 cuộc đã kết thúc 02 cuộc còn 02 cuộc đang 

tổng hợp báo cáo trong đó: Năm 2017 chuyển sang 02 cuộc đã lƣu hành kết 

luận; thanh tra theo kế hoạch năm 2018 là 02 cuộc; Qua thanh tra đã phát hiện 

sai phạm với số tiền 1.675.697.195  đồng, trong đó: thu hồi nộp NSNN là 

60.649.000 đồng, kiến nghị giảm trừ dự toán 1.615.048.195 đồng. 

Phối hợp với các đơn vị đƣợc thanh tra, kiểm toán thực hiện nghiêm túc 

các kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nƣớc về ngân sách địa 

phƣơng từ năm 2016 trở về trƣớc và Kiểm toán chuyên ngành. Thực hiện đảm 

bảo các nội dung, yêu cầu nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ tổng hợp quyết toán 

ngân sách tỉnh để hoàn thành triển khai đối với: Kiểm toán NSĐP năm 2017; 

Kiểm toán Chuyên đề Công tác mua sắm, quản lý, sử dụng thuốc, trang thiết bị, 

vật tƣ y tế và hoạt động đầu tƣ xây dựng cơ bản ngành y tế giai đoạn 2015 -2017 

tỉnh Lạng Sơn; triển khai Thanh tra thực hiện pháp lệnh phí, lệ phí của Thanh tra 

Bộ Tài chính. 

3. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

Thực hiện tốt các nhiệm vụ do Ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nƣớc đề ra. 

Nghiên cứu các văn bản chính sách liên quan đến công tác thu ngân sách để kịp thời 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung thay thế.  

Tiếp tục phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải quan, các sở, ngành và các 

huyện thành phố thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 

06/3/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà 

nƣớc trên địa bàn, chi ngân sách địa phƣơng năm 2018, phấn đấu hoàn thành đạt 

tiến độ về chỉ tiêu dự toán thu NSNN năm 2018. 

Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mƣu cho UBND tỉnh 

trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu và tỷ 
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lệ phần trăm (%) đƣợc trích để lại cho đơn vị tổ chức thu một số loại phí, lệ phí 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định của Luật Phí, lệ phí. 

Tăng cƣờng công tác kiểm tra đối với các đơn vị có khoản thu từ phí 

chuyển sang giá dịch vụ mà Nhà nƣớc không định giá. Kiểm tra việc chấp hành 

pháp luật về giá tại các doanh nghiệp; trong đó tập trung các kho ngoại quan của 

các doanh nghiệp tại khu vực cửa khẩu.  

Đôn đốc các khoản phải thu theo kết luận kiểm toán, thanh tra và các cơ 

quan bảo vệ pháp luật. Tăng cƣờng công tác chống thất thu, chống chuyển giá, 

buôn lậu, gian lận thƣơng mại, trốn thuế. 

Tiếp tục rà soát và tổ chức triển khai thƣc̣ hiêṇ công tá c bán đấu giá , thu 

tiền sƣ̉ duṇg đất taị các khu tái điṇh cƣ , rà soát các khu đất đủ điều kiện bán đấu 

giá, thƣc̣ hiêṇ đaṭ và vƣơṭ chỉ tiêu thu tiền sƣ̉ duṇg đất đa ̃đƣơc̣ HĐND tỉnh giao 

trong dƣ ̣toán đầu năm. 

Tổ chức thẩm tra quyết toán các dự án đầu tƣ hoàn thành theo phân cấp 

quản lý đầu tƣ hiện hành đảm bảo thời gian, quy định của nhà nƣớc. Tập trung chỉ 

đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tƣ phát triển; thực hiện 

nghiêm quy định của Luật Đầu tƣ công và các văn hƣớng dẫn quy định về quản 

lý vốn đầu tƣ, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn NSNN và vốn trái phiếu 

Chính phủ.  

Trên đây là Báo cáo Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thu 

Ngân sách nhà nƣớc 6 tháng đầu năm, phƣơng hƣớng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; 

Sở Tài chính trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- Nhƣ trên: 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh Văn phòng; 

- Các Phòng thuộc Sở; 

- Tổ công tác; 

- Lƣu: VT, QLNS. 
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