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SỞ TÀI CHÍNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số: 49/STC-QLNS 

V/v hƣớng dẫn thực hiện dự toán 

ngân sách nhà nƣớc năm 2020 

       Lạng Sơn, ngày 10 tháng 01 năm 2020 
 

 
Kính gửi:     

 - Các đơn vị dự toán ngân sách tỉnh; 
                         - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
    

Căn cứ Thông tƣ số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính Quy 
định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nƣớc năm 2020; 

 Căn cứ Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn, về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 
toán ngân sách nhà nƣớc năm 2020; 

 Căn cứ quyết định số      /QĐ-UBND ngày    /01/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển 
kinh tế -  xã hội và ngân sách nhà nƣớc năm 2020; 

 Trên cơ sở Thông tƣ hƣớng dẫn của Bộ Tài chính và Quyết định của Uỷ ban 

nhân dân (UBND) tỉnh về tổ chức thực hiện, điều hành dự toán ngân sách nhà nƣớc 
năm 2020. Sở Tài chính hƣớng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nƣớc 
năm 2020 cụ thể nhƣ sau: 

I. PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI 

1. Năm 2020 thực hiện ổn định cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa 
ngân sách các cấp theo quy định tại Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 

9/12/2016 và Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018, Nghị quyết số 
04/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh; Số bổ 
sung cân đối ngân sách từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, UBND tỉnh giao cho 

các huyện, thành phố tại Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 về việc 
giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nƣớc năm 

2020. Ngân sách cấp huyện bổ sung cân đối ngân sách cho các đơn vị, xã, phƣờng, 
thị trấn theo Nghị quyết của HĐND huyện và quyết định của UBND  huyện. 

2. Tiếp tục thực hiện cơ chế cân đối nguồn thu từ tiền sử dụng đất và thu từ 
hoạt động xổ số kiến thiết trong cân đối ngân sách các huyện, thành phố và điều tiết 
ngân sách các huyện thành phố hƣởng 100%. Các huyện, thành phố sử dụng số thu 

tiền sử dụng đất và thu từ hoạt động xổ số kiến thiết theo quy định tại Quyết định số 
/QĐ-UBND ngày     /01/2020 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

chỉ đạo điều hành thực hiện phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2020. 

3. Tiếp tục thực hiện số thu từ xử phạt vi phạm hành chính của lực lƣợng quản 
lý thị trƣờng thực hiện điều tiết 100% số thu về ngân sách trung ƣơng. 

4. Đối với khoản thu từ phí bảo vệ môi trƣờng đối với khai thác khoáng sản 
nằm trên địa bàn huyện, thành phố do Cục thuế, cơ quan cấp tỉnh thu nộp thực hiện 
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điều tiết các huyện, thành phố 50%, ngân sách tỉnh 50%. Các huyện thành phố sử 
dụng nguồn thu này cùng với phần hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để chi cho công tác bảo 

vệ và đầu tƣ cho môi trƣờng tại nơi có hoạt động khai thác khoáng sản theo quy 
định; đồng thời hỗ trợ chi cho sự nghiệp môi trƣờng trên địa bàn huyện, thành phố.  

II. PHÂN BỔ VÀ GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 

1. Phân bổ và giao dự toán thu ngân sách 
Các huyện, thành phố và các ngành: triển khai giao nhiệm vụ thu ngân sách 

nhà nƣớc năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc, các xã, phƣờng, thị trấn bảo đảm 
không thấp hơn dự toán thu ngân sách nhà nƣớc đƣợc cấp trên giao.  Ngoài việc giao 

dự toán thu ngân sách nhà nƣớc, Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố giao nhiệm vụ thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật cho các đơn vị 

trực thuộc (nếu có). 

- Việc giao dự toán thu ngân sách nhà nƣớc năm 2020 phải trên cơ sở rà soát, 
phân tích, đánh giá đầy đủ các nguồn thu phát sinh và kết quả thực hiện thu ngân 

sách năm 2019;  

- Trong phạm vi số thu phí, số phí nộp ngân sách đã giao các ngành, UBND 

các huyện, thành phố chủ động quản lý, sử dụng cho các nội dung theo quy định tại 
Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 

23 tháng 08 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số 

điều của Luật phí và lệ phí; đồng thời căn cứ quy định tại các Thông tƣ hƣớng dẫn 

của Bộ Tài chính về quản lý thu, nộp, sử dụng phí và thực tế sử dụng nguồn thu phí 
đƣợc để lại theo quy định, các ngành, UBND các huyện, thành phố lập, tổng hợp dự 

toán chi từ nguồn thu phí đƣợc để lại của các cơ quan, đơn vị trực thuộc gửi Cơ quan 

Tài chính cùng cấp kiểm tra cùng với phƣơng án phân bổ ngân sách theo quy định 
để xem xét, quyết định theo thẩm quyền. 

- Đối với khoản thu khám chữa bệnh từ sự nghiệp y tế thực hiện thu giá dịch 
vụ theo Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về quy 

định mức giá vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ 
Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nƣớc thuộc tỉnh Lạng 

Sơn quản lý, theo đó các cơ sở y tế khám chữa bệnh sẽ thực hiện thu và quản lý 
nguồn thu theo các văn bản quy định.  

- Việc thu, quản lý, sử dụng số tiền thu đƣợc từ giá dịch vụ vệ sinh môi trƣờng 

đƣợc thực hiện theo quy định tại Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 
31/10/2019 của UBND tỉnh. 

- Đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trƣờng mà Nhà nƣớc 

không định giá thực hiện theo quy định tại Công văn số 13374/BTC-QLG ngày 
23/9/2016 của Bộ Tài chính V/v triển khai Luật phí và lệ phí đối với các dịch vụ 
chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trƣờng mà Nhà nƣớc không định giá. Trong đó lƣu 

ý đối với các loại phí đã chuyển sang thực hiện cơ chế giá theo quy định của pháp 
luật chuyên ngành hoặc quy định pháp luật có liên quan trƣớc khi Luật phí và lệ phí 

có hiệu lực (như học phí, viện phí, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh...) thì tiếp tục thực 
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hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó, pháp luật về giá và các văn bản 
hƣớng dẫn có liên quan. 

- Các khoản thu sự nghiệp không thuộc danh mục thu phí, lệ phí, các khoản 
thu chuyển sang cơ chế giá dịch vụ, không thuộc nguồn thu NSNN, không tổng hợp 
chung vào dự toán thu phí, lệ phí thuộc NSNN, nhƣng phải lập dự toán riêng và xây 

dựng phƣơng án sử dụng gửi cơ quan có thẩm quyền giám sát theo quy định. 
- Các ngành: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu, Bộ đội biên phòng tỉnh, Thuế, 

Hải Quan, Kho bạc nhà nƣớc, UBND các huyện biên giới phối hợp quản lý tốt việc 

thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng 
trong khu vực cửa khẩu theo quy định tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 

12/7/2019 của HĐND tỉnh.Về mức thu, cơ quan tổ chức thu, tỷ lệ phần trăm (%) 

phân chia 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 Lạng Sơn. 

 2. Phân bổ và giao dự toán chi ngân sách 

2.1 Phân bổ và giao dự toán chi đầu tư phát triển 

a) Các cơ quan đơn vị tỉnh, các huyện, thành phố khi phân bổ, giao dự toán 
chi đầu tƣ phát triển nguồn ngân sách nhà nƣớc phải tuân thủ đúng quy định của 
Luật ngân sách nhà nƣớc năm 2015, Luật Đầu tƣ công số 39/2019/QH14 ngày 

13/6/2019 và các văn bản hƣớng dẫn.  

Dự toán chi đầu tƣ phát triển từ ngân sách nhà nƣớc bố trí cho các dự án thuộc 
danh mục kế hoạch đầu tƣ công trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo thứ tự ƣu tiên 

đã đƣợc quy định trong Luật và Nghị quyết của Quốc hội có liên quan, ƣu tiên thanh 
toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trƣớc; bố trí vốn để hoàn thành dự 
án trong kế hoạch đầu tƣ công trung hạn bảo đảm thời gian theo quy định; tập trung 

đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chƣơng trình, dự án quan trọng quốc gia, dự án 
chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2020, vốn đối ứng các chƣơng trình, dự án ODA 

và các dự án đầu tƣ theo hình thức đối tác công tƣ; sau khi bố trí đủ vốn cho các 
nhiệm vụ nêu trên, nếu còn nguồn mới xem xét bố trí cho dự án khởi công mới đã có 

đủ thủ tục đầu tƣ theo quy định của pháp luật, trong đó ƣu tiên dự án cấp bách về 
phòng chống, khắc phục lũ lụt, thiên tai, bảo vệ môi trƣờng. 

Trƣờng hợp giao dự toán thu, chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ nguồn thu bán tài 
sản trên đất, chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất, thực hiện theo quy định tại Luật 
quản lý tài sản công và nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính 

phủ về hƣớng dẫn một số điều của Luật Quản lý Tài sản công. 

Tiếp tục phân bổ vốn đầu tƣ phát triển theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-
HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ vốn đầu tƣ phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phƣơng, giai đoạn 2016 – 
2020. 

b) Đối với chi phí lập, thẩm định, quyết định, phê duyệt, công bố và điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng từ vốn đầu tƣ công theo quy định của Luật Quy hoạch, 
Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về thi hành Luật quy 
hoạch và pháp luật về đầu tƣ công, Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 của 
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Chính phủ về phiên họp thƣờng kỳ tháng 8 năm 2019; việc quản lý thanh, quyết toán 
thực hiện theo Công văn số 12873/BTC-BTC ngày 25/10/2019 của Bộ Tài chính về 

việc hƣớng dẫn thanh toán vốn đầu tƣ các nhiệm vụ quy hoạch và hƣớng dẫn của Sở 
Tài chính tại Mục 2 Công văn số 2210/STC-TCĐT ngày 07/11/2019 về việc hƣớng 

dẫn xây dựng kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế để lập quy hoạch và thanh toán vốn 
đầu tƣ các nhiệm vụ quy hoạch.   

c) Ngoài việc thực hiện phân bổ, bố trí vốn và giao dự toán chi đầu tƣ phát 
triển nhƣ trên cần chú ý một số nội dung sau: 

- Trên cơ sở kế hoạch vốn đã bố trí, KBNN chủ động thanh toán cho các dự 
án đã đƣợc ghi kế hoạch vốn trong năm 2020. Đối với số vốn 2.000 triệu đồng dự 

phòng thanh toán cho các dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán còn thiếu dƣới 
200 triệu đồng, KBNN đề xuất với sở Tài chính nhập dự toán cho các dự án, công 

trình: trong đó ƣu tiên thanh toán cho các dự án thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách 
địa phƣơng; nếu đến 30/11/2020 đã bố trí thanh toán hết cho các dự án thuộc nguồn 

vốn cân đối ngân sách địa phƣơng, số vốn còn lại đƣợc bố trí thanh toán cho các dự 
án thuộc tất cả các nguồn vốn khác theo nguyên tắc ƣu tiên thanh toán các dự án đã 
hoàn thành quyết toán, các dự án có khối lƣợng nợ từ nhỏ đến lớn để thanh toán dứt 

điểm các dự án hoàn thành.  

- Đối với các dự án đƣợc ghi kế hoạch từ đầu năm cho công tác chuẩn bị đầu 
tƣ, chậm nhất đến hết quý I năm 2020, cơ quan đƣợc giao chuẩn bị đầu tƣ dự án phải 

lập và phê duyệt xong dự toán công tác chuẩn bị đầu tƣ để triển khai thực hiện và 
giải ngân vốn. Trong quý IV/2020 sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tƣ rà soát, 

báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 từ các dự án giải ngân chậm 
sang dự án có khả năng giải ngân cao hơn, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩu nhanh 

tiến độ thực hiện; từ các chủ đầu tƣ giải ngân thấp sang các chủ đầu tƣ giải ngân cao, 
có nhu cầu bổ sung vốn. Đối với chi bồi thƣờng giải phóng mặt bằng các dự án: Sau 

30 ngày chi trả, tổ chức giải phóng mặt bằng, chủ đầu tƣ phải làm thủ tục thanh toán 
với cơ quan Kho bạc, không để tạm ứng kéo dài không quyết toán đƣợc trong năm. 
Đối với số vốn tạm ứng cho bồi thƣờng GPMB nhiều năm chƣa chi trả đƣợc phải có 

biện pháp giải quyết dứt điểm báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý. Trong thời gian 7 
ngày sau khi nghiệm thu, chủ đầu tƣ phải thực hiện thanh toán cho nhà thầu, không 

đƣợc gây khó khăn cho việc giải ngân thanh toán. Đối với những dự án nếu có 
nguyên nhân bất khả kháng chƣa chi trả đƣợc cho ngƣời thụ hƣởng, phải gửi vào tài 

khoản tại Kho bạc không đƣợc gửi vào ngân hàng hoặc bất kỳ tổ chức tín dụng nào 
khác.  

- Về nguyên tắc thanh toán vốn, hồ sơ thanh toán vốn; nguyên tắc tạm ứng 
vốn, hồ sơ tạm ứng vốn, mức vốn tạm ứng và bảo lãnh tạm ứng vốn, thu hồi vốn tạm 
ứng thực hiện theo quy định tại Thông tƣ số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của 

Bộ Tài chính Quy định quản lý, thanh toán vốn đầu tƣ sử dụng nguồn vốn ngân sách 
nhà nƣớc; Thông tƣ số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính Sửa 
đổi, bổ sung một số Điều của Thông tƣ 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ 

Tài chính và Thông tƣ số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2019 của Bộ Tài chính Sửa 
đổi, bổ sung một số Điều của Thông tƣ 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ 

Tài chính Quy định quản lý, thanh toán vốn đầu tƣ sử dụng nguồn vốn ngân sách 
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nhà nƣớc,  Thông tƣ số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính Sửa 
đổi, bổ sung một số Điều của Thông tƣ 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ 

Tài chính.   

- Đối với vốn đầu tƣ phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết, 
vốn thu để lại chƣa đƣa vào cân đối: Căn cứ tiến độ thu, các đơn vị thực hiện nhập dự 

toán trên phần mềm TABMIS để đảm bảo cân đối thu chi ngân sách. 

- Bố trí dự  toán chi bồi thƣờng giải phóng mặt bằng tƣơng ứng với số tiền nhà 
đầu tƣ đã tự nguyện ứng trƣớc để bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng theo phƣơng án 

đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu phát sinh trên địa bàn các huyện thành phố). 

2.2. Phân bổ và giao dự toán chi thường xuyên 

a) Các đơn vị tỉnh, các huyện, thành phố phân bổ, giao dự toán chi thƣờng 

xuyên cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải đảm bảo khớp đúng dự toán đƣợc cấp 
trên giao, Sở Tài chính hƣớng dẫn, HĐND quyết định, UBND giao cả về tổng mức và 
chi tiết theo từng lĩnh vực chi; phân bổ dự toán chi phải bảo đảm đúng chế độ, tiêu 

chuẩn, định mức chi ngân sách do cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền quy định, đảm 
bảo bố trí đủ kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ đã ban hành đến thời điểm 

giao dự toán. Đồng thời, việc phân bổ và giao dự toán chi thƣờng xuyên phù hợp với 
tiến độ và lộ trình thực hiện tinh giản biên chế, sắp sếp tổ chức bộ máy, nâng cao mức 

độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, điều chỉnh giá phí... theo các quy định 
của Đảng và Nhà nƣớc. 

Kinh phí đánh giá quy hoạch đƣợc bố trí dự toán kinh phí thƣờng xuyên theo 
quy định của Luật quy hoạch. Đồng thời các đơn vị, các huyện, thành phố sử dụng 
nguồn vốn kinh phí thƣờng xuyên (vốn sự nghiệp kinh tế) đƣợc cân đối trong kế 

hoạch hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nƣớc để thực hiện việc 
lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy 
hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành và điều chỉnh quy hoạch theo quy định 

khoản 2 Điều 1 Nghị Quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 08 năm 2019 
của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội và Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 của 

Chính phủ về phiên họp Chính phủ thƣờng kỳ tháng 8 năm 2019. 

Việc phân bổ và giao dự toán chi thƣờng xuyên phù hợp với tiến độ và lộ 

trình thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành 
chính cấp huyện, cấp xã, nâng cao mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, 

điều chỉnh giá phí,...theo các quy định của Đảng và Nhà nƣớc Nghị quyết số 18-

NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng về một 
số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, 

hoạt động hiệu lực hiệu quả, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 

của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản 

lý, nâng cao chất lƣợng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, 
các Nghị định của Chính phủ về cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, 

Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14  ngày 12 tháng 03 năm 2019 của Ủy ban 

Thƣờng vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong 
giai đoạn 2019-2021, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 2019 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và 
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ngƣời hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Nghị quyết số 

89/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ 
thƣờng kỳ tháng 9 năm 2019,...). 

- Đối với Chi Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề: Phân bổ, giao dự 
toán chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc không đƣợc thấp hơn mức dự 

toán chi UBND tỉnh đã giao, bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ của các cấp học, 
trong đó chú ý bố trí ngay từ dự toán đầu năm đảm bảo hỗ trợ kinh phí cho các đối 

tƣợng hƣởng các chế độ, chính sách theo quy định, năm 2020 bao gồm chế độ chính 
sách hỗ trợ giáo viên mầm non trực tiếp dạy lớp ghép hoặc trực tiếp dạy tăng cƣờng 
tiếng Việt theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ quy 

định chính sách hỗ trợ ăn trƣa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo 
viên mầm non. Trên cơ sở kinh phí đã đƣợc bố trí đề nghị các huyện thực hiện phân 

bổ cho các đơn vị sử dụng ngân sách từ đầu năm đảm bảo kịp thời. Phần kinh phí 
còn thiếu các huyện chủ động sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ ăn trƣa cho trẻ em mẫu 

giáo theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ còn dƣ (nếu 
có) để chi trả. 

- Đối với sự nghiệp khoa học và công nghệ: Phân bổ, giao dự toán chi ngân 
sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc, không thấp hơn mức dự toán chi UBND 
tỉnh đã giao, trong đó ƣu tiên bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ kết thúc năm 2020, 

nhiệm vụ chuyển tiếp, đảm bảo phù hợp với tiến độ, khả năng giải ngân kinh phí, 
phần kinh phí còn lại mới phân bổ cho các nhiệm vụ mới năm 2020; việc phân bổ 
chi cho các hoạt động khoa học và công nghệ của ngân sách địa phƣơng đƣợc thực 

hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nƣớc, Luật Khoa học và Công nghệ và 
các văn bản hƣớng dẫn. 

- Đối với sự nghiệp y tế:  Dự toán năm 2020 giao tại Quyết định 2556/QĐ-
UBND ngày 12/12/2019, bao gồm cả kinh phí tăng giƣờng bệnh theo quyết định của 
cấp có thẩm quyền, đã thực hiện giảm kinh phí ngân sách nhà nƣớc số lƣơng kết cấu 

trong giá dịch vụ của các đơn vị khối huyện, thành phố và các bệnh viện tuyến tỉnh 
(riêng đối với  Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện giảm trừ 100%). 

Trên cơ sở dự toán giao, các đơn vị lập phƣơng án xác định phần ngân sách 
nhà nƣớc năm 2020 dự kiến giảm chi hỗ trợ hoạt động thƣờng xuyên đối với các đơn 
vị sự nghiệp y tế công lập làm nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh để mua và hỗ trợ 

mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tƣợng theo quy định của Luật bảo hiểm y tế; thực 
hiện chính sách hỗ trợ ngƣời nghèo, đối tƣợng chính sách tham gia sử dụng dịch vụ 

y tế công lập; tạo nguồn cải cách tiền lƣơng; tăng chi cho y tế dự phòng; tăng chi 
cho một số nội dung cấp bách khác của ngành y tế. 

 Trong dự toán tiếp tục cân đối nhu cầu kinh phí chế độ đặc thù theo quyết 

định 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tƣớng Chính phủ. 

Từ năm 2020, kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tƣợng đƣợc phân 
cấp cho các huyện, thành phố thực hiện và đã bố trí dự toán ngay từ đầu năm. 

- Phân bổ, giao dự toán chi sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, 
quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể: Các huyện, thành phố, các đơn vị 
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hành chính sự nghiệp do tỉnh quản lý khi phân bổ , giao dự toán chi sự nghiệp kinh 
tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính cho các đơn vị sử dụng 

ngân sách phải đảm bảo kinh phí thực hiện những nhiệm vụ quan trọng theo quy 
định (đã bao gồm tiền lƣơng và các khoản có tính chất lƣơng theo mức lƣơng cơ sở 

1.490.000 đồng/tháng). Bố trí đủ kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ đã ban 
hành tính đến thời điểm phân bổ dự toán. Chủ động nguồn phòng, chống khắc phục 

hậu quả thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trƣờng, an sinh xã hội... Đồng thời đảm bảo 
yêu cầu chi tiêu ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội. Phân bổ dự toán chi phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định 
mức theo quy định (đối với lĩnh vực chi Quản lý hành chính chú ý đến các nhiệm vụ 
chi đƣợc cân đối với nguồn thu đảng phí theo quy định) 

- Đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường: Trên cơ sở dự toán UBND tỉnh giao, 
các huyện, thành phố căn cứ chế độ chính sách, khối lƣợng nhiệm vụ, quyết định phê 
duyệt lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác của tỉnh, 

huyện trình Hội đồng nhân dân quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế của địa 
phƣơng. Sau khi đã đảm bảo các nhiệm vụ chi sự nghiệp theo quy định, căn cứ quy 

định tại khoản 5 Điều 3 Nghị quyết số 86/2019/QH14. Ủy ban nhân dân cấp huyện, 
thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định việc sử dụng nguồn 

kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trƣờng cho các nhiệm vụ có tính chất đầu tƣ phù hợp 
với tình hình thực tế của địa phƣơng.  

Riêng đối với kinh phí chi cho công tác bảo vệ môi trƣờng đối với khai thác 
khoáng sản, đối với các nội dung phát sinh tại nơi diễn ra hoạt động khai thác khoáng 
sản, năm 2020 UBND tỉnh hỗ trợ thêm kinh phí chi tƣơng ứng 30% số thực hiện thu 

ngân sách năm 2020 của các huyện, thành phố, căn cứ số hỗ trợ thêm cùng với số 
kinh phí đã đƣợc điều tiết cho các huyện, thành phố, các đơn vị lập dự toán cụ thể và 
bố trí chi cho nội dung này phù hợp với tình hình thực tế của địa phƣơng. Sau khi 

thực hiện nếu còn dƣ, thực hiện ƣu tiên cho các điểm nóng về môi trƣờng phát sinh 
trên địa bàn các huyện, thành phố. 

- Dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi sự nghiệp đảm bảo xã hội:  

Tiếp tục thực hiện mức trợ cấp thƣờng xuyên đối với toàn bộ đối tƣợng quy 
định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định 
chính sách trợ giúp xã hội. Kinh phí hỗ trợ cho các gia đình thuộc diện chính sách 

nhƣ: Gia đình: Liệt sĩ, thƣơng binh, bệnh binh, anh hùng lực lƣợng vũ trang nhân 
dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 

ngƣời có công giúp đỡ cách mạng, quân nhân bị tai nạn nghề nghiệp, đƣợc thăm 
hỏi, động viên 2 lần. 

Ngoài ra ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện mức phí chi trả đơn vị cung 
cấp dịch vụ trong công tác chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tƣợng bảo trợ 
xã hội theo đề án tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND 

tỉnh; hỗ trợ các đối tƣợng cƣ́u trợ xã hội đột xuất, cƣ́u đói hàng năm do thiên tai mất 
mùa, hỗ trợ các gia đình bị thiên tai nhƣ cháy nhà , nhà bị sập hoặc mƣa lũ cuốn 

trôi,... căn cƣ́ vào thƣ̣c tế các đối tƣợng phát sinh trên địa bàn , các huyện thành phố 
thực hiện hỗ trợ đảm bảo hợp lý. 
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Trong dự toán năm 2020 tỉnh đã bố trí cho các huyện, thành phố kinh phí: 
chúc thọ, mừng thọ; kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo (đảm bảo trên 50% nhu cầu 

kinh phí, phần còn thiếu các huyện, thành phố chủ động sử dụng nguồn kinh phí hỗ 
trợ hộ nghèo theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg để chi trả); hỗ trợ kinh phí 

ngƣời có uy tín. Trên cơ sở kinh phí đã đƣợc bố trí đề nghị các đơn vị thực hiện 
phân bổ ngay cho các đơn vị sử dụng ngân sách từ đầu năm đảm bảo kịp thời. 

- Đối với kinh phí thực hiện công tác thi đua, khen thưởng: Tiếp tục thực hiện 
bố trí kinh phí ổn định theo quy định. Trên cơ sở kinh phí UBND tỉnh giao các đơn 
vị dự toán tỉnh, các huyện, thành phố quản lý và sử dụng Quỹ thi đua khen thƣởng 

theo đúng các văn bản hƣớng dẫn hiện hành. Trƣờng hợp sử dụng không hết đề nghị 
chuyển nguồn sang năm sau thực hiện tiếp. 

- Đối với lĩnh vực chi sự nghiệp giao thông: Sở Giao thông vận tải, UBND 
các huyện, thành phố chú ý đối ứng nguồn vốn từ sự nghiệp giao thông để bảo 
dƣỡng thƣờng xuyên đối với tuyến đƣờng thuộc Dự án xây dựng cầu dân sinh và 

quản lý tài sản địa phƣơng (dự án LRAMP). 

- Đối với lĩnh vực quy hoạch sử dụng vốn sự nghiệp kinh tế: Các nhiệm vụ 
quy hoạch quy định tại Điểm b Mục 4 Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 của 

Chính phủ về phiên họp thƣờng kỳ tháng 8 năm 2019; việc xây dựng kế hoạch thực 
hiện theo hƣớng dẫn tại Công văn số số 11753/BTC-HCSN ngày 02/10/2019 của Bộ 
Tài chính về việc hƣớng dẫn xây dựng kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế để lập quy 

hoạch và Mục 1 Công văn số 2210/STC-TCĐT ngày 07/11/2019 về việc hƣớng dẫn 
xây dựng kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế để lập quy hoạch và thanh toán vốn đầu tƣ 

các nhiệm vụ quy hoạch. 

- Khi phân bổ giao dự toán cho các đơn vị sự nghiệp, trên cơ sở dự toán của 
tỉnh giao, các huyện, thành phố, các đơn vị dự toán ngân sách tỉnh có đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc xác định phân bổ kinh phí phù hợp, đảm bảo hiệu quả theo hƣớng 
tăng cƣờng tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; thực hiện 

tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với cơ chế hoạt động và cơ chế khoán chi thƣờng 
xuyên cho các cơ quan hành chính; đẩy nhanh đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế 

tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công. 

b) Căn cứ dự toán chi ngân sách đƣợc giao năm 2020, các đơn vị dự toán tỉnh, 
các huyện, thành phố: 

- Các đơn vị dự toán tỉnh, các huyện, thành phố: 

Bố trí giao dự toán chi đảm bảo hoạt động của các đơn vị đƣợc giao nhiệm vụ 
thu phí, lệ phí. Trƣờng hợp tổ chức thu phí áp dụng cơ chế tài chính theo quy định 
tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP 

ngày 7/10/2013 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 
dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nƣớc thì đƣợc 

để lại tiền phí thu đƣợc để trang trải chi phí cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí 
theo quy định hiện hành. 

- UBND các huyện, thành phố:  
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+ Bố trí kinh phí để thực hiện các chính sách, chế độ Trung ƣơng ban hành 
đến thời điểm giao dự toán ngân sách năm 2020. Đối với huyện, thành phố có nguồn 

cải cách tiền lƣơng dự kiến hết năm 2020 còn dƣ (sau khi đã dành nguồn để thực 
hiện cải cách tiền lƣơng năm 2020 theo chế độ quy định), thực hiện phân bổ, giao 

kinh phí chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội do trung ƣơng ban hành (phần 
ngân sách tỉnh phải hỗ trợ theo chế độ) từ nguồn này, nguồn bổ sung có mục tiêu từ 

ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố (nếu có), nguồn ngân sách huyện, 
thành phố phải đảm bảo theo quy định. Kết thúc năm, các huyện, thành phố có trách 

nhiệm báo cáo quyết toán cụ thể kinh phí chi trả cho từng chính sách, chế độ an sinh 
xã hội, trƣờng hợp thừa, thiếu so với mức đã bố trí dự toán năm 2020, Sở Tài chính 
sẽ tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét xử lý trong quá trình điều hành ngân 

sách năm 2020 hoặc trong dự toán các năm tiếp theo. 

+ Chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phƣơng để thực hiện nhiệm vụ xử 
lý các hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc trách nhiệm địa phƣơng 

thực hiện theo phân cấp (bao gồm cả nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông); 
Căn cứ dự toán giao, ngân sách tỉnh bố trí hỗ trợ một phần kinh phí chi đảm bảo 

công tác trật tự an toàn giao thông các cấp trong dự toán ngân sách đầu năm. Trong 
năm ngân sách tỉnh phân bổ nguồn hỗ trợ, đảm bảo cho lực lƣợng công an tỉnh, 

huyện, phƣờng và các lực lƣợng đƣợc giao thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an 
toàn giao thông; các đơn vị thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông (Thanh 

tra Giao thông; Ban An toàn giao thông tỉnh, huyện) thực hiện nội dung, mức chi 
bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại Nghị 
quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

+ Đảm bảo bố trí kinh phí thực hiện các nội dung: kinh phí thực hiện công tác 

kiểm tra, kiểm nghiệm, xử lý tiêu hủy thực phẩm không an toàn và đầu tƣ trang thiết 
bị kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị đƣợc giao nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính về 

an toàn thực phẩm tƣơng ứng với số thu tiền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn 

thực phẩm đƣợc hƣởng theo phân cấp ngân sách nhà nƣớc hiện hành; bố trí kinh phí 
thực hiện: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp 

luật; công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở và triển khai 

thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các 

cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cƣ giai đoạn 2013-2020; Đề án “Tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-

2021”; kinh phí thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về bình đẳng giới theo quy định 

của Luật ngân sách nhà nƣớc và các văn bản hƣớng dẫn; kinh phí cho các nội dung 
thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy chữa cháy  phù hợp với tình hình thực 

tế ở đơn vị; đảm bảo bố trí ngân scahs để thực hiện các  hoạt động, chƣơng trình, đề 

án về thực hiện quyền trẻ em; kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ quản lý và phát 

triển thông tin và truyền thông. 

Một số chế độ chính sách đƣợc cấp có thẩm quyền ban hành: kinh phí cải 

cách thủ tục hành chính, giám sát, phản biện xã hội, kinh phí hoạt động ban tƣ vấn 
thuộc Mặt trận Tổ quốc, kinh phí quản lý nhà nƣớc về xử lý vi phạm hành chính… 

chính sách trợ giúp pháp lý cho ngƣời nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các 
huyện, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc 
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tham gia tố tụng có tính chất phức tạp theo quy định tại Quyết định số 32/2016/QĐ-
TTg ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Thủ tƣớng Chính phủ; thực hiện Dự án hoàn 

thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ, địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về 
địa giới hành chính theo Quyết định số 874/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2016 của 

Thủ tƣớng Chính phủ; Ƣu tiên bố trí ngân sách địa phƣơng cho công tác dân số 
theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban 

Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.  

- Đối với kinh phí bố trí chi cho các đối tƣợng là lao động hợp đồng (gồm hợp 
đồng chuyên môn nghiệp vụ, hợp đồng lao động làm công việc nhân viên thừa hành, 

phục vụ) thuộc phạm vi quản lý của các đơn vị và các huyện, thành phố đƣợc 
UBND tỉnh Quyết định phê duyệt. Kinh phí do các cơ quan, đơn vị tự đảm bảo kinh 

phí theo dự toán giao hằng năm, nguồn thu để lại của đơn vị hoặc từ các nguồn thu 
hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

- Ngoài các nhiệm vụ chi thực hiện theo cơ chế nêu trên, các nhiệm vụ chi còn 

lại thực hiện theo quy định hiện hành. 

2.3. Phân bổ, giao dự toán chi vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong dự 

toán NSNN của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp 

Đối với vốn sự nghiệp có tính chất đầu tƣ thuộc nguồn ngân sách nhà nƣớc 
nhƣ: Sƣ̣ nghiệp giao thông , nông nghiệp, thủy lợi.... thƣ̣c hiện phân bổ , quản lý và 
thanh toán theo quy định tại Thông tƣ số 92/2017/TT-BTC, ngày 18/9/2017 của Bộ 

Tài chính quy định về lập dự toán , phân bổ và quyết toán kinh phí để tực hiện sửa 
chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất, cụ thể: 

- Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tƣ trong dự toán NSNN của các cơ quan, đơn 

vị hành chính sự nghiệp chỉ đƣợc sử dụng cho các trƣờng hợp đầu tƣ cải tạo mở 
rộng, nâng cấp các cơ sở vật chất hiện có. Không bố trí vốn sự nghiệp cho các dự án 
đầu tƣ mới. 

- Việc thẩm định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn : Việc thẩm định phân bổ 
nguồn kinh phí do cơ quan tài chính các cấp thực hiện.;  

- Hồ sơ thanh toán, tạm ứng theo quy định tại Thông tƣ số 39/2016/TT-BTC, 

ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tƣ số 
161/2012/TT-BTC, ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ kiểm soát, 
thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nƣớc qua Kho bạc Nhà nƣớc.  

2.4. Phân bổ, giao dự toán chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 

Trên cơ sở dự toán chi thực hiện 02 Chƣơng trình mục tiêu quốc gia, các 
chƣơng trình mục tiêu và một số nhiệm vụ UBND tỉnh đã giao; các đơn vị, UBND 

các huyện, thành phố: 

a) Thực hiện phân bổ, giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc, chính quyền 
cấp dƣới đảm bảo đúng mục tiêu, quy định của pháp luật đối với từng chƣơng trình, 

dự án đã đƣợc cấp có thẩm quyền giao; 

b) Căn cứ vào tình hình thực tế quyết định việc tổ chức thực hiện các chƣơng 
trình hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ƣơng đảm bảo vốn đối ứng từ ngân sách 
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địa phƣơng theo quy định; đồng thời huy động hợp lý các nguồn lực khác theo quy 
định của pháp luật để thực hiện 02 chƣơng trình mục tiêu quốc gia; 

c) Ngoài các quy định tại điểm a, b khoản này, các đơn vị, các huyện thành 
phố thực hiện phân bổ giao dự toán chƣơng trình mục tiêu quốc gia chi tiết theo nội 
dung, dự án thành phần thực hiện từng chƣơng trình mục tiêu quốc gia cho các đơn 

vị trực thuộc phù hợp với nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ của từng chƣơng trình, dự 
án và theo quy định hiện hành. Đồng thời, bố trí dự toán chi chƣơng trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông 
thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ. UBND 

các huyện, thành phố và các đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, đảm 
bảo theo đúng mục tiêu, nội dung của từng chƣơng trình, dự án. Thực hiện lồng 

ghép các nguồn vốn chƣơng trình mục tiêu trên địa bàn theo chế độ quy định để thực 
hiện có hiệu quả. 

d) Sở Tài chính tham mƣu cho UBND tỉnh thực hiện bổ sung có mục tiêu cho 

các huyện, thành phố các nhiệm vụ sau: Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với 
dân tộc thiểu số ít ngƣời ở xã đặc biệt khó khăn tỉnh Lạng Sơn; kinh phí đảm bảo tổ 
chức đại hội Đảng các cấp ở địa phƣơng tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng theo Quy định số 3989-QĐ/VPTW ngày 16 tháng 08 năm 2019 của 
Văn phòng Trung ƣơng Đảng; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã 

hội và một số chƣơng trình mục tiêu, chế độ, chính sách phát sinh khác... 

e) Chi trợ giá: năm 2020 tiếp tục bố trí trong các lĩnh vực chi ngân sách tƣơng 
ứng; không còn là lĩnh vực chi riêng, các đơn vị, các huyện, thành phố không phân 

bổ chi cho lĩnh vực này.  

2.5. Dự phòng ngân sách 

Các huyện, thành phố bố trí dự phòng ngân sách theo quy định của Luật ngân 
sách nhà nƣớc và không thấp hơn mức dự phòng đã đƣợc UBND tỉnh giao để chủ động 

sử dụng cho các nội dung chi quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Ngân sách nhà nƣớc. 
Chú ý đối với dự phòng ngân sách cấp xã, phƣờng, thị trấn, đề nghị UBND huyện, 

thành phố thực hiện phân bổ ngay từ đầu năm để có kinh phí chủ động chi các nhiệm 
vụ theo quy định. 

2.6. Thưởng vượt thu so với dự toán 

Tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số: 26 /2017/QĐ-UBND, ngày 
24/8/2017 của UBND tỉnh về Quy định thƣởng vƣợt thu so với dƣ̣ toán tƣ̀ các khoản 
thu phân chia giƣ̃a các cấp ngân sách ở địa phƣơng năm 2017 và thời kỳ ổn định 

ngân sách năm 2017-2020. 

2.7. Trường hợp Hội đồng nhân dân cấp huyện, thành phố và cấp xã, 

phường, thị trấn: quyết định dự toán thu ngân sách cấp mình đƣợc hƣởng cao hơn 

mức cấp trên giao, thì dự toán chi bố trí tăng thêm tƣơng ứng (không kể tăng chi từ 
nguồn thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết), sau khi dành 70% thực hiện cải cách 

tiền lƣơng theo quy định, phần còn lại cần ƣu tiên bổ sung dự phòng ngân sách địa 
phƣơng để chủ động trong quá trình điều hành ngân sách, nguồn còn lại khả năng 

thực hiện đạt đƣợc dự toán thu mới phân bổ để chi cho những nhiệm vụ, chế độ, 
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chính sách an sinh xã hội đƣợc cấp có thẩm quyền quyết định, ƣu tiên cho chƣơng 
trình xây dựng nông thôn mới, chƣơng trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chƣơng 

trình giảm nghèo bền vững, chính sách đặc thù khuyến khích đầu tƣ, phát triển hợp 
tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025; xử lý thanh toán khối lƣợng nợ xây dựng cơ bản 
theo chế độ quy định. 

2.8. Việc giao dự toán cho các chủ đầu tư, các đơn vị sử dụng ngân sách 

Các đơn vị dự toán ngân sách tỉnh và các huyện, thành phố giao kế hoạch vốn 
đầu tƣ cho các chủ đầu tƣ chi tiết đến Loại, Khoản của Mục lục Ngân sách nhà nƣớc 
theo Thông tƣ số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về 

hệ thống mục lục ngân sách. 

- Các xã, phƣờng, thị trấn thực hiện phân bổ dự toán theo từng Loại, Khoản của 
Mục lục ngân sách nhà nƣớc (Hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam; Hoạt động 

của tổ chức chính trị - xã hội; Các hoạt động quản lý hành chính nhà nƣớc; Hoạt 
động quốc phòng; Hoạt động trật tự, an ninh - xã hội...).  

- Đơn vị dự toán cấp I lập phƣơng án phân bổ chi thƣờng xuyên, chi chƣơng 
trình mục tiêu quốc gia, chi chƣơng trình mục tiêu giao cho đơn vị sử dụng ngân sách 
trực thuộc, chi tiết đến Loại, Khoản và mã dự án của Chƣơng trình mục tiêu quốc gia, 

chƣơng trình  mục tiêu theo Thông tƣ số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ 
Tài chính quy định về hệ thống mục lục ngân sách.  

2.9. Về thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế và 

kinh phí quản lý hành chính; tài chính 

- Riêng đối với cơ quan nhà nƣớc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 
07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP, việc phân bổ và giao dự toán thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 
liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của  Liên Bộ Tài chính, Bộ 
Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý 

hành chính đối với các cơ quan nhà nƣớc. 

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập đƣợc giao thực hiện cơ chế tự chủ theo quy 
định tại các nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ, 

việc phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nƣớc căn cứ vào nhiệm vụ đƣợc 
giao năm 2020, mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp, dự toán kinh phí ngân 

sách nhà nƣớc bảo đảm hoạt động thƣờng xuyên năm đầu thời kỳ ổn định đƣợc cấp có 
thẩm quyền phê duyệt (đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thƣờng xuyên và 

chi đầu tƣ, tự bảo đảm chi thƣờng xuyên, tự bảo đảm một phần chi thƣờng xuyên và 
đơn vị sự nghiệp công do nhà nƣớc bảo đảm chi thƣờng xuyên);  

Dự toán chi tiết theo 2 phần:  

+ Phần dự toán chi ngân sách nhà nƣớc bảo đảm chi thƣờng xuyên. 

+ Phần dự toán chi nhiệm vụ không thƣờng xuyên. 
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Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chƣa đƣợc cơ quan có thẩm quyền giao cơ 
chế tự chủ thì phân bổ và giao dự toán chi vào phần dự toán chi nhiệm vụ không 

thƣờng xuyên. 

2.10. Đối với các huyện thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo kế 
hoạch số 179/KH-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh, ngoài các nhiệm vụ nêu 

trên, chú ý thực hiện các nội dung theo hƣớng dẫn của Sở Tài chính tại công văn số 
2569/STC-QLNS ngày 24/12/2019 về việc hƣớng dẫn thực hiện dự toán thu, chi 

ngân sách các đơn vị hành chính cấp xã sau khi sắp xếp lại và các văn bản hƣớng 
dẫn thực hiện của các cơ quan liên quan. 

2.11. Một số nhiệm vụ khác 

- Đối với các huyện, thành phố nếu có nhu cầu chi đột xuất phát sinh ngoài dự 
toán nhƣng không thể trì hoãn đƣợc mà dự phòng ngân sách không đủ đáp ứng, thì 
phải sắp xếp lại các khoản chi trong dự toán đƣợc giao để đáp ứng nhu cầu chi đột 

xuất đó.  

- Đối với chi đảm bảo cho công tác xử phạt vi phạm hành chính: Hàng quý, 
các đơn vị thực hiện xử phạt vi phạm hành chính, trên cơ sở nội dung chi phát sinh 

thực tế phục vụ cho công tác xử phạt vi phạm hành chính, đơn vị lập dự toán chi tiết 
theo nội dung quy định gửi cơ quan tài chính các cấp; Cơ quan tài chính các cấp 

kiểm tra, đối chiếu số liệu với kho bạc nhà nƣớc, căn cứ theo chế độ quy định tại các 
văn bản hƣớng dẫn hiện hành thẩm định, trình UBND quyết định bổ sung kinh phí 

cho các đơn vị thực hiện theo quy định. 

- Thực hiện quản lý và kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN  theo thông 
tƣ số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính và thông tƣ 

40/2016/TT-BTC ngày 01 tháng 03 năm 2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tƣ 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn quản 
lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nƣớc quan Kho bạc Nhà Nƣớc, Thông tƣ 

số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính Hƣớng dẫn chế độ kế toán 
ngân sách nhà nƣớc và hoạt động nghiệp vụ KBNN. 

- Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nƣớc 
theo Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiếp kiệm, chống lãng 

phí; dự trữ Quốc gia; Kho bạc Nhà nƣớc, Thông tƣ số 54/2014/TT-BTC ngày 
24/4/2014 của Bộ Tài chính (hết hiệu lực ngày 01/02/2020) và Thông tƣ số 

87/2019/TT-BTC ngày 19/12/2019 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn thực hiện xử phạt 
hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nƣớc (có hiệu lực từ ngày 01/02/2020). 

3. Thực hiện cơ chế tài chính tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, 

trợ cấp trong năm 2020 

a) Các đơn vị dự toán tỉnh, các huyện thành phố trong phạm vi dự toán ngân 
sách nhà nƣớc đƣợc giao, chủ động bố trí các nhiệm vụ chi gắn với sắp xếp lại tổ 

chức bộ máy, tinh giản biên chế, phấn đấu tăng nguồn thu theo quy định để cân đối 
nguồn thực hiện điều chỉnh mức lƣơng cơ sở trong năm 2020. 
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 b) Các đơn vị dự toán tỉnh, UBND các huyện, thành phố khi phân bổ và giao 
dự toán ngân sách cho ngân sách cấp dƣới phải xác định dành tiết kiệm 10% chi 

thƣờng xuyên năm 2020(không kể các khoản chi tiền lƣơng, có tính chất lƣơng) theo 
quy định để tạo nguồn cải cách tiền lƣơng, đảm bảo không thấp hơn mức UBND 

tỉnh giao.  

 UBND các huyện, thành phố khi phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực 
thuộc không bao gồm 10% tiết kiệm chi thƣờng xuyên nêu tại điểm này (không kể 

các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi đầu tƣ và chi thƣờng xuyên; đơn vị sự 
nghiệp công lập tự đảm bảo chi thƣờng xuyên theo quy định) để thực hiện cải cách 

tiền lƣơng trong năm 2020.  

- Các đơn vị dự toán ngân sách tỉnh hƣớng dẫn các đơn vị trực thuộc dành 
một phần số thu sự nghiệp đƣợc để lại theo chế độ năm 2020 phải trích để tạo nguồn 

cải cách tiền lƣơng theo quy định. Đối với số thu dịch vụ, các hoạt động liên doanh 
liên kết và các khoản thu khác của đơn vị nghiệp (ngoài các khoản thu theo Pháp 

lệnh phí và lệ phí) các đơn vị thực hiện tính trên toàn bộ số thu của các hoạt động 
sau khi trừ chi phí liên quan phải trích để tạo nguồn cải cách tiền lƣơng theo quy 
định. 

d). Nguồn thực hiện cải cách tiền lƣơng năm 2020 của các đơn vị tỉnh, các 
huyện, thành phố bao gồm: 

a) 70% tăng thu ngân sách địa phƣơng năm 2019 thực hiện so với dự toán 

(không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết; không kể tăng thu các khoản sau: 

thu tiền thuê đất một lần đƣợc nhà đầu tƣ ứng trƣớc để bồi thƣờng, giải phóng mặt 
bằng và thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đƣợc cơ quan có thẩm 

quyền quyết định sử dụng để chi đầu tƣ theo quy định; thu tiền bảo vệ và phát triển 

đất trồng lúa; phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới; phí sử dụng công trình 
kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; phí 

bảo vệ môi trƣờng đối với khai thác khoáng sản; thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, 

công sản tại xã và thu tiền cho thuê, cho thuê mua, bán nhà thuộc sở hữu nhà nƣớc) 

đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ giao; 

b) 50% tăng thu ngân sách địa phƣơng (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số 

kiến thiết) dự toán năm 2018 so với dự toán năm 2017 đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ 
giao; 

c) 50% tăng thu ngân sách địa phƣơng (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số 
kiến thiết) dự toán năm 2019 so với dự toán năm 2018 đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ 

giao; 

d) 50% tăng thu ngân sách địa phƣơng (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số 
kiến thiết; tiền thuê đất một lần đƣợc nhà đầu tƣ ứng trƣớc để bồi thƣờng, giải phóng 

mặt bằng và thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đƣợc cơ quan có 

thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tƣ theo quy định; thu tiền bảo vệ và phát 
triển đất trồng lúa; phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới; phí sử dụng công 

trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; 

phí bảo vệ môi trƣờng đối với khai thác khoáng sản; thu từ quỹ đất công ích, thu hoa 
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lợi, công sản tại xã và thu tiền cho thuê, cho thuê mua, bán nhà thuộc sở hữu nhà 

nƣớc) dự toán năm 2020 so với dự toán năm 2019 đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ giao; 

đ) 50% kinh phí ngân sách địa phƣơng giảm chi hỗ trợ hoạt động thƣờng 

xuyên trong lĩnh vực hành chính và hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập. 

e) Nguồn thực hiện cải cách tiền lƣơng năm 2019 chƣa sử dụng hết chuyển 

sang;  

g) 10% tiết kiệm chi thƣờng xuyên (trừ các khoản tiền lƣơng, phụ cấp theo 

lƣơng, khoản có tính chất lƣơng và các khoản chi cho con ngƣời theo chế độ) dự 

toán năm 2017 đã đƣợc cấp có thẩm quyền giao; 

h) 10% tiết kiệm chi thƣờng xuyên (trừ các khoản tiền lƣơng, phụ cấp theo 

lƣơng, khoản có tính chất lƣơng và các khoản chi cho con ngƣời theo chế độ) tăng 

thêm năm 2020 so với năm 2017 theo Quyết định giao dự toán năm 2020 của Bộ 
trƣởng Bộ Tài chính; 

i) Sử dụng tối thiểu 40% số thu đƣợc để lại theo chế độ năm 2020. Riêng đối 
với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và 

dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35%. Phạm vi trích số thu 

đƣợc để lại đƣợc thực hiện theo hƣớng dẫn của Bộ Tài chính về nhu cầu và nguồn 

thực hiện cải cách tiền lƣơng năm 2020. 

- Các đơn vị dự toán ngân sách tỉnh, các huyện, thành phố thực hiện nghiêm 

túc về cơ chế tạo nguồn CCTL theo quy định. Sau khi cân đối nguồn để thực hiện 
cải cách tiền lƣơng nêu trên, các địa phƣơng chủ động sử dụng nguồn cải cách tiền 

lƣơng còn dƣ để thực hiện các chính sách, chế độ an sinh xã hội do trung ƣơng ban 

hành. Sau khi thực hiện các biện pháp tạo nguồn nhƣ trên mà không đủ nguồn thì có 
báo cáo chi tiết gửi sở Tài chính xem xét, cân đối ngân sách tỉnh hỗ trợ để đảm bảo 

nguồn thực hiện. Trƣờng hợp các huyện, thành phố có nguồn thực hiện cải cách tiền 

lƣơng còn dƣ lớn sau khi đảm bảo đƣợc nhu cầu kinh phí cải cách tiền lƣơng theo lộ 

trình, báo cáo Sở Tài chính xem xét giải quyết theo quy định. 

4. Thời gian phân bổ, giao dự toán và nhập dự toán vào hệ thống Tabmis  

 a). Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách đƣợc cấp có thẩm quyền giao, các sở, 

ngành (đối với ngân sách cấp tỉnh) quyết định phân bổ, giao dự toán ngân sách đến 
từng đơn vị sử dụng ngân sách; UBND cấp huyện, thành phố, xã, phƣờng, thị trấn 
trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn, dự 

toán chi ngân sách địa phƣơng; quyết định phân bổ dự toán ngân sách cấp mình đảm 
bảo thời gian giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 đến từng đơn vị sử dụng 

ngân sách theo đúng quy trình, yêu cầu và thời hạn quy định tại Điều 49 và Điều 50 
Luật ngân sách nhà nƣớc; tổ chức việc công khai dự toán ngân sách theo quy định 

của Luật Ngân sách nhà nƣớc, các văn bản hƣớng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà 
nƣớc. 

 Việc phân bổ và giao dự toán NSNN đối với các đơn vị dự toán ngân sách 
thực hiện theo quy định tại Điều 13, Thông tƣ số 342/2016/TT-BTC ngày 
30/12/2016, Quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 
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số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết 
hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nƣớc. 

 Trong đó, đề nghị các đơn vị chú ý thực hiện phân bổ theo Hệ thống Mục lục 
ngân sách quy định tại Thông tƣ số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài 
chính Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nƣớc. 

 b). UBND các cấp có trách nhiệm báo cáo kết quả phân bổ, giao dự toán ngân 
sách địa phƣơng về cơ quan Tài chính cấp trên chậm nhất là 05 ngày làm việc sau 
khi HĐND cùng cấp quyết định dự toán ngân sách. 

c). Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 đƣợc UBND giao, đơn vị dự 
toán cấp I và các cấp ngân sách địa phƣơng thực hiện phân bổ và giao dự toán thu, 
chi ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc theo đúng quy định tại 

Điều 50 Luật ngân sách nhà nƣớc và các văn bản hƣớng dẫn. Trong đó lƣu ý một số 
điểm sau:  

- Đơn vị dự toán cấp I thực hiện phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các đơn 
vị sử dụng ngân sách trực thuộc, gửi cơ quan tài chính cùng cấp (kèm theo thuyết 
minh căn cứ và báo cáo phân bổ), đồng thời gửi Kho bạc nhà nƣớc nơi giao dịch để 

thực hiện; 

- Trong phạm vi 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc tài liệu thuyết minh 
căn cứ và báo cáo phân bổ của đơn vị dự toán cấp I, cơ quan tài chính cùng cấp thực 

hiện kiểm tra dự toán đơn vị dự toán cấp I đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách. 
Trƣờng hợp phát hiện việc phân bổ không đúng tổng mức và chi tiết theo lĩnh vực, 

nhiệm vụ của dự toán ngân sách đã đƣợc giao; không đúng chính sách, chế độ quy 
định, hồ sơ thuyết minh không đầy đủ thì yêu cầu đơn vị dự toán cấp I điều chỉnh lại, 

bổ sung hồ sơ.  

Trƣờng hợp đơn vị dự toán cấp I không thống nhất với yêu cầu của cơ quan 
tài chính thì đơn vị dự toán cấp I báo cáo UBND cùng cấp trong phạm vi 05 ngày 

làm việc. 

Ngoài ra, đối với các trƣờng hợp các nhiệm vụ chƣa xác định đƣợc rõ đơn vị 
thực hiện trong dự toán đầu năm của các đơn vị dự toán cấp I và các nội dung dự kiến 

phát sinh nhƣng chƣa có chủ trƣơng của UBND cùng cấp cho phép thực hiện, căn cứ 
quy định của Luật ngân sách nhà nƣớc và các văn bản hƣớng dẫn Luật và tình hình 
thực tế ở địa phƣơng thực hiện một trong hai phƣơng án nhƣ sau:  

+ Sau khi UBND giao dự toán ngân sách, các đơn vị dự toán cấp I ở địa 
phƣơng, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc và dự kiến nhiệm vụ 
giao cho các đơn vị để thực hiện giao dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc; 

đồng thời, trong quyết định giao dự toán ghi rõ các nội dung dự kiến phát sinh 
nhƣng chƣa có chủ trƣơng của UBND cho phép thực hiện và chỉ đƣợc thực hiện khi 

đƣợc cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát 
sinh trƣờng hợp có đơn vị thừa, đơn vị thiếu kinh phí, thì đơn vị dự toán cấp I thực 

hiện việc điều chỉnh dự toán giữa các đơn vị trực thuộc theo quy định của Luật ngân 
sách nhà nƣớc và các văn bản hƣớng dẫn.  

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=63/2016/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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+ Cơ quan tài chính báo cáo UBND cùng cấp chƣa giao cho các đơn vị dự 
toán cấp I đối với các nhiệm vụ chƣa xác định đƣợc rõ đơn vị thực hiện trong dự 

toán đầu năm của các đơn vị dự toán cấp I và các nội dung dự kiến phát sinh nhƣng 
chƣa có chủ trƣơng của UBND cho phép thực hiện. Khi phát sinh nhiệm vụ đƣợc 

cấp có thẩm quyền quyết định, cơ quan tài chính báo cáo UBND cùng cấp để ban 
hành quyết định giao bổ sung dự toán cho các đơn vị dự toán cấp I.  

Trong quá trình điều hành ngân sách, các sở, ngành (thuộc ngân sách cấp tỉnh) 
và các huyện, thành phố đƣợc bổ sung có mục tiêu cần khẩn trƣơng phân bổ và sử 
dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, kịp thời. 

d). Việc nhập dự toán vào hệ thống Tabmis đƣợc thực hiện theo quy định tại 
Thông tƣ số 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008, Thông tƣ số 196/2013/TT-BTC 
ngày 18/12/2013 của Bộ Tài chính  và Thông tƣ số 123/2014/TT-BTC ngày 

27/8/2014 của Bộ Tài chính. 

- UBND các huyện, thành phố gửi Sở Tài chính Quyết định phân bổ kế hoạch 
vốn đối với các dự án sử dụng nguồn vốn Trái phiếu chính phủ do UBND các 

huyện, thành phố trực tiếp phân bổ để Sở Tài chính nhập dự toán cho các dự án trên 
hệ thống TABMIS.  

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH 

NHÀ NƯỚC 

Công tác tổ chức, quản lý điều hành ngân sách đƣợc thực hiện theo Thông tƣ 
88/2019/TT-BTC và quyết định của UBND tỉnh về những Giải pháp chủ yếu chỉ 

đạo, điều hành ngân sách thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 
ngân sách nhà nƣớc năm 2020; Đồng thời lƣu ý một số nội dung sau: 

1.  Về tổ chức quản lý thu ngân sách 

a) Thực hiện theo quy định tại Điều 55 Luật ngân sách nhà nƣớc: 

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về thuế đã 
đƣợc sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực thi hành;  

 - Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trƣờng kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 theo các Nghị quyết của 
Chính phủ. Tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát 

triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hƣớng đến năm 2025 theo Nghị 

quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 03 năm 2019 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 

16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 
2020; ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết với cải cách hành chính, khai, nộp, 

hoàn thuế điện tử và các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao năng lực cạnh tranh, cải 

thiện môi trƣờng kinh doanh.  

b) Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15 tháng 06 năm 

2018 của Thủ tƣớng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 
2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch 

vụ; tăng cƣờng công tác quản lý nợ và cƣỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng 
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ngành thuế quản lý theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 

2019. Xây dựng các văn bản hƣớng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 
số 94/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, 

xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với ngƣời nộp thuế không còn khả 

năng nộp ngân sách nhà nƣớc, đảm bảo công khai minh bạch, đúng đối tƣợng, thẩm 

quyền và hồ sơ, thủ tục theo quy định. 

c) Cơ quan Thuế, Hải quan tăng cƣờng theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê 
khai thuế của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế, việc khai 

báo tên hàng, mã hàng, thuế suất, trị giá, số lƣợng,... . Tăng cƣờng công tác thanh 
tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận 

thƣơng mại, hàng giả, trốn thuế, chuyển giá...bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các 
khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nƣớc. Quản lý hoàn thuế giá 

trị gia tăng theo đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện kịp thời giải quyết hồ sơ 
hoàn thuế cho ngƣời nộp thuế; tăng cƣờng kiểm tra sau hoàn thuế; điều hành hoàn 

thuế giá trị gia tăng trong phạm vi dự toán đƣợc cấp có thẩm quyền giao năm 2019; 
kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi gian lận, lợi dụng chính sách 
hoàn thuế, chiếm đoạt tiền từ ngân sách nhà nƣớc; Thực hiện rà soát các dự án hết 

thời gian ƣu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; các quyết định phê duyệt 
tiền cấp quyền khai thác khoáng sản để triển khai thu đúng, thu đủ và kịp thời các 

khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; Tiếp tục tăng cƣờng rà soát, xác 
định cụ thể các đối tƣợng đang đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất trên địa bàn, 

nhất là các dự án hết thời gian đƣợc hƣởng ƣu đãi theo quy định của Luật đất đai 
năm 2013, giao cơ quan tài nguyên và môi trƣờng hoàn chỉnh hồ sơ về đất đai, 

chuyển cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính và đôn đốc, thu nộp đầy đủ, 
kịp thời các khoản thu từ đất đai vào ngân sách nhà nƣớc. 

d)  Không thực hiện hạch toán các khoản thu phí, lệ phí đã chuyển sang giá 

dịch vụ theo quy định của Luật Phí và lệ phí vào ngân sách nhà nƣớc theo mục phí, 
lệ phí. Chỉ thực hiện nộp ngân sách đối với khoản phí, lệ phí còn lại theo quy định 
của pháp luật về phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan theo hƣớng 

dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản số 6084/BTC-NSNN ngày 25/5/2018. 

Riêng đối với khoản thu, quản lý, sử dụng số tiền thu đƣợc từ giá dịch vụ vệ 

sinh môi trƣờng: Thực hiện theo Quyết định 29/2019/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 
của UBND tỉnh. 

e) Trong quá trình điều hành ngân sách, trƣờng hợp phát sinh việc nhà đầu tƣ 
tự nguyện ứng trƣớc tiền bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng theo phƣơng án đƣợc cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt nhƣng dự toán đã đƣợc cấp có thẩm quyền quyết 

định chƣa bố trí nhiệm vụ chi bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng tƣơng ứng, UBND 

các huyện thành phố báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trƣờng .......sở Tài chính để 
tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình Thƣờng trực Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết 

định để làm cơ sở hạch toán thu, chi ngân sách nhà nƣớc theo quy định. 

2. Tổ chức điều hành dự toán chi ngân sách nhà nước 

a) Đối với vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản (kể cả ngân sách huyện, thành phố); 
Căn cứ kế hoạch vốn đƣợc giao, cơ quan tài chính các cấp thực hiện nhập dự toán 
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vào hệ thống tabmis. Các cơ quan, đơn vị căn cứ kế hoạch vốn đƣợc giao và khối 
lƣợng thực hiện lập thủ tục gửi Kho bạc nhà nƣớc để kiểm soát, thanh toán theo quy 

định. Trong quá trình điều hành ngân sách, trƣờng hợp các nguồn thu chƣa tập trung 
kịp thời vào ngân sách nhà nƣớc, cơ quan tài chính phối hợp với Kho bạc nhà nƣớc 

cùng cấp để thực hiện kiểm soát chi theo khả năng nguồn thu, trong đó ƣu tiên vốn 
cho các công trình đã có quyết định phê duyệt quyết toán, công trình trọng điểm cấp 

bách, công trình thanh toán nợ khối lƣợng, công trình của các xã điểm thực hiện 
nông thôn mới. 

b) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với cơ quan tài chính 
chủ động bố trí vốn ngay từ đầu năm cho các dự án công trình quan trọng theo chế 
độ quy định, nhất là các dự án xây dựng tu bổ các công trình đê điều, thuỷ lợi, phòng 

chống thiên tai, dịch bệnh, khắc phục hậu quả lũ lụt, dự án di dân ra khỏi vùng sạt lở 
nguy hiểm đã đƣợc cấp có thẩm quyền quyết định.  

c) Đối với các huyện, thành phố nếu có nhu cầu chi các nhiệm vụ phòng, 

chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh trên diện rộng với mức độ 
nghiêm trọng, nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ cấp bách khác phát 
sinh ngoài dự toán mà sau khi sắp xếp lại ngân sách, sử dụng hết dự phòng ngân 

sách mà vẫn chƣa đủ nguồn, UBND cấp tỉnh quyết định sử dụng Quỹ dự trữ tài 
chính cấp tỉnh để đáp ứng các nhu cầu chi theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 

Luật ngân sách nhà nƣớc.  

d) Đối với số thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết và các nguồn thu khác 
gắn với nhiệm vụ chi cụ thể, trong điều hành các huyện, thành phố cần căn cứ dự 

toán đã đƣợc giao và tiến độ thực hiện thu thực tế, trƣờng hợp dự kiến giảm thu so 
với dự toán, đồng thời ngân sách địa phƣơng không thể bù đắp từ các khoản tăng thu 

khác thì phải chủ động rà soát, cắt giảm hoặc giãn tiến độ thực hiện các công trình, 
dự án đƣợc bố trí từ nguồn thu này.  

e) UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối 
hợp với cơ quan tài chính thƣờng xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chế độ, 
chính sách ở các đơn vị, cấp dƣới; quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà 

nƣớc theo đúng dự toán đƣợc giao, giải ngân vốn trong phạm vi kế hoạch; hạn chế 
tối đa việc ứng trƣớc dự toán. Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thƣờng 
xuyên, giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, 

khảo sát nƣớc ngoài; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định; 
đẩy mạnh việc thực hiện khoán sử dụng xe công; Tiếp tục cải cách hành chính và 

mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin đi đối với tăng cƣờng giám sát trong quản lý 
chi ngân sách nhà nƣớc; chủ động sắp xếp chi thƣờng xuyên, ƣu tiên các nhiệm vụ 

quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội và điều chỉnh 
tiền lƣơng, không để xảy ra tình trạng nợ lƣơng cán bộ, công chức, viên chức, các 

khoản chi cho con ngƣời và chính sách đảm bảo xã hội theo chế độ.  

Ngoài các quy định nêu trên, yêu cầu các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ 
báo cáo về Sở Tài chính kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội do tỉnh, 

trung ƣơng ban hành (đảm bảo về thời gian, chất lƣợng báo cáo). Sở Tài chính sẽ 
tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính và trình UBND tỉnh hỗ trợ huyện, thành phố thực 
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hiện các chính sách an sinh xã hội theo cơ chế hỗ trợ quy định tại Quyết định số 
579/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tƣớng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục 

tiêu từ ngân sách trung ƣơng cho ngân sách địa phƣơng thực hiện các chính sách an 
sinh xã hội giai đoạn 2017-2020.  

g) Đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 
25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của 

Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XII về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, 
nâng cao chất lƣợng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Các 

đơn vị dự toán tỉnh, các huyện, thành phố  sử dụng phần kinh phí ngân sách nhà 
nƣớc giảm chi do thực hiện các Nghị quyết này theo nguyên tắc: 

- 50% bổ sung vào nguồn cải cách tiền lƣơng để thực hiện chi trả tiền lƣơng 
tăng thêm do tăng mức lƣơng cơ sở trong từng lĩnh vực chi tƣơng ứng. 

- 50% còn lại thực hiện chi trả các chính sách an sinh xã hội do địa phƣơng 
ban hành và tăng chi cho nhiệm vụ tăng cƣờng cơ sở vật chất của lĩnh vực tƣơng 

ứng.  

Kết thúc năm ngân sách 2020, chậm nhất trƣớc ngày 28/02/2021cacs đơn vị 
dự toán tỉnh, UBND các huyện, thành phố báo cáo sở Tài chính kết quả thực hiện 

phần giảm chi ngân sách nhà nƣớc chi tiết theo các phụ lục số 01, 02, 03, 04, 05 và 
06 kèm theo công văn này. 

h) Các huyện, thành phố sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 
102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tƣớng Chính phủ về chính sách hỗ trợ 
trực tiếp cho ngƣời dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn để chi trả thay phần ngân 

sách tỉnh hỗ trợ thực hiện các chính sách an sinh xã hội thuộc lĩnh vực đảm bảo xã 
hội, phần còn lại (nếu có) tổng hợp nguồn để chi trả thay phần ngân sách tỉnh hỗ trợ 
thực hiện các chính sách an sinh xã hội khác trên địa bàn theo quy định tại Quyết định 

số 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 của Thủ tƣớng Chính phủ. 

i) Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nƣớc theo quy định. 

3. Thực hiện cấp phát, thanh toán kinh phí: Thực hiện theo quy định tại  

Điều 8 Thông tƣ  số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính quy định về 
tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nƣớc năm 2020. Trong đó lƣu ý: 

- Mức rút dự toán chi cân đối ngân sách và chi bổ sung có mục tiêu thực hiện 

theo quy định tại điều 7, điều 8 Quyết định số 52 /2018/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 
của UBND tỉnh quy định một số nội dung về lập dự toán, chấp hành và quyết toán 
ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; mẫu biểu rút dự toán bổ sung có 

mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố theo quy định tại Thông 
tƣ số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính. 

- Việc rà soát, đối chiếu số liệu rút dự toán chi bổ sung cân đối, bổ sung có 
mục tiêu của ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện, thành phố đƣợc thực hiện 
theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Thông tƣ số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 

của Bộ Tài chính; Định kỳ hàng quý, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm 
tổng hợp báo cáo Sở Tài chính tình hình thực hiện kinh phí ngân sách tỉnh bổ sung có 
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mục tiêu để thực hiện các chính sách. Trƣờng hợp địa phƣơng không thực hiện chế độ 
báo cáo hoặc báo cáo không đúng và đầy đủ theo quy định, Sở Tài chính sẽ tạm dừng 

cấp kinh phí bổ sung cho địa phƣơng cho đến khi địa phƣơng có báo cáo đầy đủ.  Kho 
bạc nhà nƣớc các cấp có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp 

theo quy định. 

4. Về thực hiện điều chỉnh dự toán đơn vị sử dụng ngân sách: Thực hiện 
theo quy định tại  Điều 9 Thông tƣ  số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ Tài 

chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nƣớc năm 2020. 

5. Thực hiện chuyển nguồn sang năm sau 

 Các cơ quan đơn vị tỉnh, các địa phƣơng quản lý chặt chẽ chi chuyển nguồn 
sang năm sau theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 64 Luật ngân sách nhà nƣớc, các 

văn bản hƣớng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nƣớc và các văn bản của Chính phủ, 
Thủ tƣớng Chính phủ về điều hành dự toán ngân sách nhà nƣớc năm 2019. 

6. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; Thực 

hiện công khai tài chính, ngân sách nhà nước 

a) Ngoài việc thực hiện tiết kiệm các khoản chi thƣờng xuyên theo quy định 

tại điểm e, khoản 2, mục III hƣớng dẫn này, các cơ quan đơn vị tỉnh, các địa phƣơng 
tổ chức chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, 

Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Chƣơng trình thực hành Tiết kiệm, 

Chống lãng phí, Phòng chống tham nhũng của tỉnh. Đồng thời xử lý kịp thời, đầy đủ 

những sai phạm đƣợc phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; làm rõ 
trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với thủ 

trƣởng đơn vị sử dụng ngân sách nhà nƣớc trong quản lý điều hành ngân sách khi để 

xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách. Báo cáo đánh 
giá kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi thƣờng xuyên theo Hƣớng 

dẫn số 2018/HD-STC ngày 15/10/2018 của Sở Tài chính.  

Đẩy mạnh việc đăng tải công khai trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng 
những trƣờng hợp trốn thuế, gian lận thuế, chây ỳ không nộp thuế đúng thời hạn 
theo quy định của Luật quản lý thuế. 

7. Thực hiện công khai tài chính, ngân sách nhà nước 

Thực hiện theo quy định tại  Điều 12 Thông tƣ  số 88/2019/TT-BTC ngày 
24/12/2019 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà 

nƣớc năm 2020 và các văn bản của UBND tỉnh, sở Tài chính hƣớng dẫn thực hiện. 

IV. MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

1. Những nội dung không đề cập trong hƣớng dẫn này đƣợc thực hiện theo 

quy định tại Quyết định số     / QĐ-UBND ngày    /1/2020 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 2020. 

2. Ngoài các hƣớng dẫn quy định theo Công văn trên của Sở Tài chính, các 
nội dung khác liên quan đến dự toán ngân sách nhà nƣớc năm 2020 đƣợc thực hiện 
theo các văn bản quy định hiện hành. 
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3. Trƣờng hợp các văn bản quy phạm pháp luật đƣợc dẫn chiếu tại công văn 
này đƣợc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bởi văn bản mới thì áp dụng theo văn bản 

mới đó. 

Các đơn vị dự toán ngân sách tỉnh, các huyện, thành phố căn cứ các văn bản 
hƣớng dẫn hiện hành của Trung ƣơng, của tỉnh và cụ thể thêm tại văn bản hƣớng 

dẫn này để chỉ đạo các xã, phƣờng, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức 
thực hiện dự toán ngân sách nhà nƣớc năm 2020. Trong quá trình tổ chức thực hiện, 

nếu có vƣớng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để phối hợp giải 
quyết./. 
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