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Kính gửi:   - Cục Thuế tỉnh; 

- Cục Hải Quan tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 2696/VP-KTTH ngày 

03/7/2019 của UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 

2021-2025; 

Trên cơ sở báo cáo các đơn vị, Sở Tài chính đã tổng hợp, dự thảo báo cáo 

về kế hoạch tài chính tỉnh Lạng sơn giai đoạn 5 năm 2021-2025; tuy nhiên, còn 

một số nội dung các đơn vị chưa báo cáo đầy đủ, do đó Sở Tài chính chưa đủ cơ 

sở đánh giá, phân tích và tổng hợp báo cáo. Để hoàn thiện báo cáo UBND tỉnh 

đảm bảo theo yêu cầu, Sở Tài chính đề nghị Cục Thuế tỉnh, Cục Hải Quan tỉnh, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia ý kiến góp ý dự thảo báo cáo của UBND tỉnh 

và biểu kèm theo,cũng như bổ sung những tiêu chí theo lĩnh vực. Cụ thể như 

sau: 

1. Cục Thuế tỉnh  

Tham gia ý kiến về kết quả thực hiện thu nội địa giai đoạn 2016-2020; các 

rủi ro tác động đến thu nội địa, xây dựng mục tiêu thu nội địa và giải pháp thực 

hiện giai đoạn 2021-2025; số liệu tại Biểu số 02 kèm theo dự thảo Báo cáo.  

2. Cục Hải Quan tỉnh 

Tham gia ý kiến về kết quả thực hiện thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giai 

đoạn 2016-2020; các rủi ro tác động đến thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, xây 

dựng mục tiêu thu từ hoạt động xuất nhập khẩu và giải pháp thực hiện giai đoạn 

2021-2025; số liệu tại Biểu số 02 kèm theo dự thảo Báo cáo.  

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Bổ sung số liệu và nội dung về đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu 

phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020; các rủi ro tác động đến kế hoạch 

tài chính giai đoạn 2021-2025; bổ sung thông tin, số liệu tại Biểu số 01, 03, 04, 

05. 06 kèm theo dự thảo Báo cáo. 

(Có Dự thảo báo cáo và Biểu chi tiết kèm theo) 

Văn bản tham gia ý kiến các đơn vị gửi về phòng Quản lý ngân sách, Sở 

Tài chính chậm nhất 11 giờ 30 phút ngày 30/10/2019. Đồng thời gửi bản mềm 

về hòm thư điện tử: Hieumt@langson.gov.vn. 
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Báo cáo Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 đồng thời cũng 

là cơ sở để xây dựng chỉ tiêu thu, chi ngân sách trong dự thảo Văn kiện đại hội 

đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới; do thời gian gấp, Sở Tài chính đề nghị Thủ trưởng 

các đơn vị: Cục Thuế tỉnh, Cục Hải Quan tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

quan tâm, chỉ đạo  các phòng chuyên môn thực hiện hoàn thiện nội dung theo 

lĩnh vực quản lý và gửi văn bản đúng thời gian quy định./. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo sở; 

- Chánh văn phòng; 

- Các phòng thuộc sở; 

- Lưu VT, QLNS. 

 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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