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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 270/KH-STC           Lạng Sơn, ngày 15 tháng 02 năm 2019 

  

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Quyết định số 244/QĐ-UBND, ngày 30/01/2019 của  

UBND tỉnh Phê duyệt các nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo   

và tổ chức thực hiện của Sở Tài chính năm 2019  

 

Thực hiện Quyết định số 244/QĐ-UBND, ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn, Phê duyệt các nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực 

hiện của Sở Tài chính năm 2019. Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Mục đích 

 Tăng cường công tác quản lý, điều hành thu chi ngân sách; chấn chỉnh việc 

thực hiện nhiệm vụ; nâng cao nhận thức, thái độ, tinh thần trách nhiệm của đội 

ngũ cán bộ, công chức trong việc chủ động, tích cực nghiên cứu, đề xuất các giải 

pháp đề ra để thực hiện tăng thu ngân sách; xử lý nghiêm vi phạm trong quản lý 

điều hành thu, chi ngân sách. 

 Phấn đấu hoàn thành đạt và vươṭ mức nhiêṃ vu ̣thu ngân sách nhà nước đã 

được Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Quản lý điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết 

kiệm, hiệu quả, theo đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức quy định, trong phạm vi 

dự toán được giao; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; 

từng bước cơ cấu lại ngân sách theo hướng giảm chi thường xuyên dành nguồn 

chi đầu tư phát triển; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá đảm bảo chặt chẽ theo quy 

định gắn với nhiệm vụ nâng cao chất lượng thẩm định phương án giá, quản lý giá 

trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác rà soát quỹ đất, tài sản gắn liền với đất 

trên địa bàn tỉnh năm 2019; gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và phát triển 

kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất và tài 

sản gắn liền với đất ở những khu vực, địa bàn còn tiềm năng; tham mưu xây dựng 

Quỹ phát triển đất để góp phần tăng thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển cơ sở hạ 

tầng và tạo nguồn vốn ngân sách nhà nước để hỗ trợ đẩy nhanh công tác giải 

phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho đầu tư phát triển. 

Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan , đơn vị; ý thức 

trách nhiêṃ của cán bô ̣, công chức trong thực thi công vụ, thực hiện hoàn thành xuất 

sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành được giao, góp phần thực hiện thắng 

lơị các muc̣ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị và trật tự, an toàn xa ̃hôị 

trên điạ bàn. 

2. Yêu cầu 
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Cán bộ, công chức cần chú troṇg công tác nghiên cứu các văn bản quy phạm 

pháp luật liên quan đến lĩnh vực của ngành được giao, tích cực chủ động  tham mưu 

cho UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý điều hành, ngân sách; công tác quản 

lý về giá; công tác quản lý sử dụng tài sản công; công tác rà soát quỹ đất, tài sản 

gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh năm 2019; gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất và phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt công tác đấu giá quyền sử dụng 

đất và tài sản gắn liền với đất ở những khu vực, địa bàn còn tiềm năng; sử dụng 

các nguồn lực tài chính hiệu quả, đúng quy định của pháp luật;    

Tổ chức triển khai thưc̣ hiêṇ đồng bô ̣các giải pháp  công tác quản lý điều 

hành, ngân sách; công tác quản lý nhà nước về giá; công tác quản lý sử dụng tài 

sản công, sử dụng các nguồn lực tài chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 

tài chính;  

Tiếp tục triển khai thưc̣ hiêṇ tốt Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04 tháng 01 

năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.  

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN. 

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà 

nước chặt chẽ, đúng quy định; phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra là 5.451 tỷ đồng; nâng 

cao hiệu quả công tác quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, tiếp tục thực hiện 

cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng giảm chi thường xuyên, dành 

nguồn tăng chi đầu tư và thực hiện các nhiệm vụ khác; thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí. Tiếp tục xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án 

tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 

1.1. Về điều hành, quản lý thu, chi ngân sách 

1.1.1. Giải pháp thực hiện 

a) Về thu ngân sách 

 Tập trung chỉ đạo, điều hành tăng cường công tác quản lý nhà nước về thu 

ngân sách, góp phần tăng thu ngân sách, đảm bảo phấn đấu hoàn thành và vượt kế 

hoạch dự toán 2019 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao 

là 5.451 tỷ đồng. 

       Chỉ đạo các huyện , thành phố, các đơn vị thực hiện phấn đấu hoàn thành 

vươṭ mức nhiêṃ vu ̣thu ngân sách nhà nước năm 2019 được giao, rà soát, nuôi 

dưỡng các nguồn thu để tăng thu cho ngân sách; hướng dẫn các đơn vị thực hiện 

công tác thu, nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước. 

Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Ngân sách nhà nước, các luật Thuế. 

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan Cục thuế , Cục Hải quan, Kho bạc Nhà 

nước, các huyện, thành phố, các đơn vị. Đề xuất biện pháp tạo môi trường đầu tư, 

kinh doanh thuận lợi công bằng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về 

thuế theo tinh thần Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ, góp phần thúc 

đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư; tập trung tháo 

gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi 
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trường kinh doanh, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển ổn định, vững 

chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế, tạo nguồn thu vững chắc, lâu dài cho ngân sách nhà nước.  

    Tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị có khoản thu từ phí chuyển sang 

giá dịch vụ mà Nhà nước không định giá. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về 

giá tại các doanh nghiệp, trong đó tập trung thực hiện đối với các kho ngoại quan 

của các doanh nghiệp tại khu vực cửa khẩu; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác 

quản lý và các quy trình thủ tục về thẩm định, quản lý giá, tài sản. 

Cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, các ngành, các đơn vị liên quan, 

ban chỉ đạo thu ngân sách chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện 

thu ngân sách trên mọi lĩnh vực, xây dựng kế hoạch triển khai cần chi tiết cụ thể 

rõ đối tượng, tổ chức, cá nhân thực hiện thu, đồng thời nêu cao tinh thần trách 

nhiệm, nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo các khoản thu đều được 

phát hiện kịp thời và nộp vào ngân sách nhà nước tránh bỏ sót nguồn thu, gây thất 

thu ngân sách; Đề xuất các giải pháp thực hiện thu đối với những nội dung khó 

thực hiện, báo cáo kịp thời với cấp trên để xem xét hướng xử lý. 

b)  Về chi ngân sách 

Tăng cường công tác quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản 

công, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, chế độ, định 

mức quy định; rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, chú trọng các khoản 

chi cho con người để đảm bảo chi đúng đối tượng. Hạn chế tạm ứng ngân sách và 

chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau.  

Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Rà soát, quản lý chặt chẽ 

các khoản chi ngân sách nhà nước, bảo đảm đúng dự toán được giao. Tiết kiệm 

các khoản chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền; giảm tối đa kinh phí tổ 

chức hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài. Không ban hành các chính sách, 

chế độ mới làm tăng chi ngân sách nhà nước khi chưa có nguồn bảo đảm.  

Quản lý chặt chẽ nguồn dự phòng ngân sách đã bố trí dự toán ở các cấp 

ngân sách theo đúng quy định để chủ động đối phó với thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh 

và thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh ngoài dự toán. 

Tăng cường công tác thanh tra tài chính, nâng cao chất lượng công tác thẩm 

tra, thẩm định quyết toán tại các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố. 

Tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội cho đầu tư phát triển; điều 

hành sử dụng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất của các huyện thành phố 

với định mức, tỷ lệ cụ thể để chi cho những nhiệm vụ ưu tiên. Thường xuyên đôn 

đốc các đơn vị chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố hoàn thiện thủ tục, hồ sơ 

quyết toán các dự án hoàn thành, theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC 

ngày 18/01/2016, Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài 

chính, đẩy mạnh công tác thẩm tra và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết 

toán dự án hoàn thành theo quy định; trong quý I năm 2019 tham mưu cho UBND 

tỉnh văn bản chỉ đạo công tác quyết toán dự án hoàn thành. 
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Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát 

triển; thực hiện nghiêm quy định của Luật Đầu tư công và các văn hướng dẫn quy 

định về quản lý vốn đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn NSNN và 

vốn trái phiếu Chính phủ. Cơ cấu lại đầu tư công gắn với cơ cấu lại thu chi ngân 

sách nhà nước và bảo đảm bền vững an toàn nợ công. Tăng cường hiệu quả đầu tư 

công, bảo đảm cân đối về đầu tư phát triển. 

Thực hiện có hiệu quả nguồn vốn vay; ưu tiên bố trí từ nguồn vốn vượt thu 

ngân sách hàng năm (thu nội địa, thu phí) và một phần từ nguồn xây dựng cơ bản 

tập trung, nguồn thu tiền sử dụng đất để hoàn trả các khoản ngân sách tỉnh còn nợ 

theo đúng cam kết; đồng thời xây dựng kế hoạch xử lý nợ xây dựng cơ bản đến 

năm 2020 và bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo kế hoạch;  Phối hơp̣ 

chăṭ che ̃với Bô ̣Tài chính trong viêc̣ tăng cường kiểm tra , giám sát chặt chẽ việc 

vay, sử duṇg vốn vay , trả nợ , nhất là đối với các hiêp̣ điṇh vay mới , vay nước 

ngoài, vay có bảo lañh của Chính phủ; bố trí trả đầy đủ các khoản nơ ̣đến haṇ.  

Tiếp tuc̣ rà soát, sắp xếp laị tổ chức bô ̣máy, hiêụ lưc̣, hiêụ quả và đẩy mạnh 

đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lâp̣, giá dịch vụ công, cụ thể là đổi 

mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập; tăng quyền tự chủ 

và thúc đẩy xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định 

số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. 

Tham mưu triển khai có hiệu quả Luật Quản lý sử dụng tài sản công. Hoàn 

thành xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết 

định trong quản lý, sử dụng tài sản công theo hướng tăng cường hơn nữa phân cấp 

quản lý tài sản và nâng cao trách nhiệm trong quản lý, sử dụng tài sản công và 

quy định của UBND tỉnh về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên 

dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

Tăng cường năng lực điều hành của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.  

Chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của các chủ đầu tư, các đơn vị, các ngành, 

các cấp trong công tác giải phóng mặt bằng và quyết toán các dự án đầu tư phát 

triển.  

Thực hiện chế độ công khai tài chính- ngân sách đầy đủ đối với tất cả các 

cấp, các cơ quan, đơn vị các tổ chức và doanh nghiệp. 

   1.1.2. Phân công thực hiện: 

- Lãnh đạo phụ trách: Đồng chí Đoàn Thu Hà - Giám đốc; 

- Người chủ trì: Đồng chí Hoàng Thị Nương – Phó Trưởng phòng, phụ 

trách phòng Quản lý Ngân sách; 

- Phòng chuyên môn phối hợp thực hiện, Trưởng phòng: Tài chính Hành 

chính sự nghiệp, Tài chính đầu tư, Tài chính doanh nghiệp, Quản lý Giá và công 

sản, Thanh tra Sở. 

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc nhà nước, 

các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện thành phố. 

1.1.3.Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng tháng, Quý, năm 2019. 
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1.2. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí: 

1.2.1. Giải pháp thực hiện: 

Tiếp tục thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, minh bạch ngay từ 

khâu xác định nhiệm vụ; chủ động sắp xếp thứ tự các nhiệm vụ chi ưu tiên theo 

mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện. Chỉ trình cấp có 

thẩm quyền ban hành chính sách, đề án, nhiệm vụ mới khi thực sự cần thiết và có 

nguồn bảo đảm; chủ động dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính 

sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định.  

Triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách; rà soát sắp xếp các nhiệm vụ chi 

chưa thực sự cần thiết; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, 

công tác nước ngoài; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính…Thực hiện công 

khai ngân sách nhà nước theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

1.2.2. Phân công thực hiện 

- Lãnh đạo phụ trách: Đồng chí Đoàn Thu Hà, Giám đốc Sở. 

- Người chủ trì: Đồng chí Hoàng Thị Nương, Phó Trưởng phòng, phụ trách 

phòng Quản lý Ngân sách, Đồng chí Hoàng Hồng Nhung – Phó trưởng phòng 

- Đơn vị phối hợp thực hiện các phòng chuyên môn: Tài chính hành chính 

sự nghiệp; Tài chính Đầu tư; Quản lý giá và Công sản; Tài chính doanh nghiệp và 

các cơ quan, đơn vị thụ hưởng NSNN; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

1.2.3. Thời gian thực hiện: Dự thảo Chương trình Thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí năm 2019 của UBND tỉnh trước ngày 30/3/2019. 

Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2019 trước ngày 30/5/2019, kết quả thực hiện năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 

năm 2020 trước ngày 30/10/2019 gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp, dự thảo báo cáo 

UBND tỉnh trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo kết quả thực hiện năm 

2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 gửi Bộ Tài chính định kỳ trước ngày 

28/02/2020 và báo cáo đột xuất theo quy định của cơ quan có thẩm quyền yêu 

cầu. 

1.3  Tiếp tục xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án cơ 

chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 

1.3.1. Giải pháp thực hiện: 

Tiếp tuc̣ rà soát, sắp xếp laị tổ chức bô ̣máy, hiêụ lưc̣, hiêụ quả và đẩy mạnh 

đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lâp̣, giá dịch vụ công, cụ thể là đổi 

mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập; tăng quyền tự chủ 

và thúc đẩy xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định 

số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. 

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan UBND các huyện, 

thành phố hướng dẫn các đơn vị (đơn vị mới được thành lập hoặc được sắp xếp, 

tổ chức lại bộ máy theo Đề án của cấp có thẩm quyên phê duyệt) xây dựng 

phương án tự chủ, xác định phân loại đơn vị sự nghiệp theo quy định; thẩm định 



 6 

phương án tự chủ, phân loại đơn vị sự nghiệp, trình cấp có thầm quyền xem xét, 

quyết định phân loại theo quy định. 

Phối hợp các sở, ban, ngành tham mưu, trình UBND tỉnh các quyết định: 

ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy 

định; quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành 

quản lý; tham gia sửa đổi, bổ sung quy định định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng 

trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công theo quy định. 

1.3.2. Phân công thực hiện 

- Lãnh đạo phụ trách: Đồng chí Vũ Hoàng Quý, Phó Giám đốc Sở. 

- Người chủ trì: Đồng chí Hoàng Thị Nương – Phó Trưởng phòng, phụ 

trách phòng Quản lý Ngân sách, Đồng chí Đinh Thị Vừng – Phó Trưởng phòng 

Tài chính hành chính sự nghiệp. 

- Phòng chuyên môn phối hợp thực hiện: Quản lý Ngân sách, Tài chính 

hành chính sự nghiệp. 

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện 

thành phố. 

2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá đảm bảo chặt chẽ theo 

quy định gắn với nhiệm vụ nâng cao chất lượng thẩm định phương án giá, 

quản lý giá trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác rà soát quỹ đất, tài sản 

gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh năm 2019; gắn với quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất và phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đấu 

giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ở những khu vực, địa bàn 

còn tiềm năng; tham mưu xây dựng Quỹ phát triển đất để góp phần tăng 

thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và tạo nguồn vốn ngân 

sách nhà nước để hỗ trợ đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ 

đất sạch cho đầu tư phát triển. 

2.1. Giải pháp thực hiện 

2.1.1. Thứ nhất: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá đảm bảo 

chặt chẽ theo quy định gắn với nhiệm vụ nâng cao chất lượng thẩm định phương 

án giá, quản lý giá trên địa bàn tỉnh. 

- Triển khai thực hiện tốt Quyết định của UBND tỉnh: số 29/2018/QĐ-

UBND ngày 29/02/2019 và 48/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh quy điṇh quản lý Nhà nước về Giá trê n điạ bàn 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý giá , xây dựng giá thu các dic̣h vu ̣ , giá để 

thực hiện đấu giá đất, tài sản, trong đó tập trung vào việc xây dựng giá đất, giá 

hàng hóa tịch thu đưa ra đấu giá, thanh lý. 

- Tiếp tục thực hiện phương pháp xác định giá đối với hàng hóa, dịch vụ do 

Nhà nước định giá phù hợp với các quy định hiện hành và nguyên tắc của nền 

kinh tế thị trường. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm định và 
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trả lời đề nghị về giá, đối với những mặt hàng phổ biến trên thị trường (gồm cả 

chất lượng công việc và thời gian thực hiện). 

- Tham mưu đề xuất trình UBND, HĐND tỉnh ban hành các văn bản QPPL 

về giá, phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh: 

+ Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày của UBND 

tỉnh về giá dịch vụ vệ sinh môi trường. Thời gian hoàn thành tháng 5/2019. 

+ Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 để tính thu tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất. Thời gian hoàn thành tháng 9/2019. 

+ Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có 

tính chất hóa, lý giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Thời gian hoàn 

thành tháng 9/2019. 

+ Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa 

đổi, bổ sung mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, 

tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 

Thời gian hoàn thành quý II/2019. 

  2.1.2. Thứ hai: Thực hiện tốt công tác rà soát quỹ đất, tài sản gắn liền với 

đất trên địa bàn tỉnh năm 2019; gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và phát 

triển kinh tế - xã hội. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các 

cơ quan liên quan tiếp tục rà soát quỹ đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh 

năm 2019; tổng hợp các tài sản công thuộc tỉnh quản lý để tham mưu cho UBND 

tỉnh phương án quản lý, xử lý tài sản đảm bảo hợp lý, hiệu quả. 

- Thực hiện đúng các quy định về quản lý tài sản là nhà, đất theo Luật quản 

lý, sử dụng tài sản công và Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018/ 

của HĐND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn. 

2.1.3. Thứ ba: Tiếp tục thực hiện tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất và 

tài sản gắn liền với đất ở những khu vực, địa bàn còn tiềm năng; tham mưu xây 

dựng Quỹ phát triển đất để góp phần tăng thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển cơ 

sở hạ tầng và tạo nguồn vốn ngân sách nhà nước để hỗ trợ đẩy nhanh công tác 

giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho đầu tư phát triển. 

- Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị có tài sản chủ động xây dựng phương án 

bán đấu giá và trình phê duyệt giá khởi điểm theo phân cấp. Tiếp tục phối hợp với 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan triển khai thực 

hiện đấu giá kịp thời đối với những khu đất tỉnh đã ban hành quyết định bán đấu 

giá. 

- Tiếp tục chủ động phối hợp và thưc̣ hiêṇ tốt công tác nắm bắt thông tin giá 

cả thị trường về giá các mặt hàng để xác định giá khởi điểm phù hợp và sát với 

giá thị trường vừa đảm bảo thu hút được các nhà đầu tư (khách hàng) đồng thời 

không bị thất thu cho NSNN; tăng cường công tác giám sát đối với các hoạt động 

bán đấu giá tài sản.  
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 - Tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án 

thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Lạng Sơn.   

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức 

vốn điều lệ của Quỹ phát triển đất (với mức vốn điều lệ tối thiểu là 50 tỷ đồng trở 

lên, trong đó nguồn hình thành vốn điều lệ của Quỹ từ nguồn vốn nhà nước (do 

ngân sách cấp) và  trích từ 30 - 40% nguồn thu hàng năm từ tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất, tiền đấu giá quyền sử dụng đất để lập Quỹ phát triền đất áp dụng trên 

địa bàn tỉnh). 

Thời gian hoàn thành tháng 4/2019. 

 - Tham mưu xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động; các Quy chế quản lý 

và sử dụng Quỹ; Công bố thành lập và ra mắt Quỹ phát triển đất: trong quý III 

năm 2019. 

2.2. Phân công thực hiện 

- Lãnh đạo phụ trách: Đồng chí Đỗ Đức Thịnh, Phó Giám đốc 

- Chủ trì: Đồng chí Nguyễn Anh Yến, Trưởng phòng Quản lý giá và Công 

sản 

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành 

phố; Quỹ Đầu tư phát triển; Phòng: Quản lý ngân sách.  

3. Nhiệm vụ được giao: Tập trung đôn đốc các chủ đầu tư trong công 

tác quyết toán dự án hoàn thành, thực hiện thẩm tra và trình cấp thẩm 

quyền phê duyệt quyết toán bảo đảm đúng thời gian quy định; xử lý dứt 

điểm các dự án hoàn thành, chậm lập báo cáo quyết toán từ 12 tháng trở lên 

theo Chị thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.  

3.1. Giải pháp thực hiện 

 - Nâng cao năng lực chuyên môn của công chức 

- Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin. 

- Đôn đốc, hướng dẫn các Chủ đầu tư lập quyết toán dự án hoàn thành. 

- Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, 

thành phố trong quyết toán dự án hoàn thành. 

- Cương quyết xử phạt đối với các đơn vị Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án vi 

phạm thời gian quyết toán theo quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP, ngày 

27/11/2017 của Chính phủ và Công văn số 123/UBND-KTTH, ngày 15/02/2014 

của UBND tỉnh về việc thực hiện quyết toán dự án hoàn thành. 

3.2. Phân công thực hiện 

- Lãnh đạo phụ trách: Đồng chí Vũ Hoàng Quý, Phó Giám đốc Sở. 

- Người chủ trì: Đồng chí Nguyễn Văn Lực, Trưởng phòng Tài chính đầu 

tư. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở, các đơn vị Chủ đầu tư trên địa bàn toàn 

tỉnh. 
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3.3. Thời gian thực hiện: 

- Triển khai ngay khi nhận đủ hồ sơ. 

- Thời gian: Hoàn thành thẩm tra quyết toán và báo cáo kết quả thẩm tra 

theo quy định tại Thông tư 09/2016/TT-BTC, ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính, 

cụ thể: 

+ Dự án quan trọng quốc gia: 07 tháng 

+ Dự án nhóm A: 04 tháng 

+ Dự án nhóm B: 02 tháng 

+ Dự án nhóm C: 01 tháng.   

 Trưởng phòng Tài chính đầu tư phân công nhiệm vụ cho công chức, chủ 

động triển khai, đôn đốc thực hiện, báo cáo kết quả thẩm tra và kịp thời báo cáo 

Lãnh đạo Sở Tài chính những vướng mắc, phát sinh (nếu có). 

III. TỔ CHỨC THƯC̣ HIÊṆ 

Lãnh đạo Sở , Trưởng các phòng chuyên môn, Chánh Văn phòng, Chánh 

Thanh tra, công chức Sở Tài chính căn cứ Kế hoạch này tổ chức triển khai thực 

hiện và báo cáo kết quả, tiến độ triển khai thực hiện theo quy định./. 
                                                                                                                                                                                  
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (Báo cáo);  

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở Tài chính; 

- Các Phòng; Thanh tra;Văn phòng; 

- Tổ công tác; 

-  Lưu VT.  
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