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Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh. 
 

Thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND); cùng 

với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ 

sở, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã chỉ 

đạo sát sao, kịp thời nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng 

đầu năm 2020, góp phần thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế; 

đảm bảo an sinh  xã hội và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Trên cơ 

sở những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội như báo cáo chung đã nêu, 

UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu 

năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 như sau: 

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

I. Công tác chỉ đạo, điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm; siết chặt 

kỷ luật, kỷ cương tài chính 

Với quyết tâm điều hành chủ động, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất 

Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán NSNN năm 2020, UBND tỉnh đã ban 

hành Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 về nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

NSNN năm 2020 và Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 Ban hành 

Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 để tổ chức triển khai 

thực hiện. Yêu cầu các ngành, các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo điều hành, 

triển khai quyết liệt dự toán thu NSNN; tổ chức thực hiện chi NSNN đúng chế độ 

quy định, đúng dự toán được giao và phù hợp với khả năng thu, đảm bảo chặt chẽ, 

tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN. Các ngành, các 

huyện, thành phố đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 

về tài chính - NSNN đã được HĐND, UBND quyết định. 

 Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện 

“nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế;  tỉnh đã ban hành các 

kế hoạch, chỉ thi; các sở, ngành chuyên môn ban hành văn bản hướng dẫn nhằm 

triển khai kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm an sinh xã 
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hội, ứng phó với dịch1; chủ động trong điều hành ngân sách, kiểm soát chặt chẽ 

giá cả thị trường. 

Ban Chỉ đạo thu NSNN đã chỉ đạo các ngành, UBND các huyện, thành phố 

tập trung tổ chức thực hiện tốt các Luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN năm 2020 

đảm bảo các khoản thuế, phí, lệ phí được thu, nộp đúng, đủ theo quy định; tập 

trung  rà soát, khai thác các nguồn thu có tiềm năng để bù đắp cho những khoản 

thu giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-192; đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

hỗ trợ người nộp thuế, chú trọng tuyên truyền cho các hộ gia đình, doanh nghiệp 

còn nợ tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất; tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra thuế đối với các đối tượng có dấu hiệu lợi dụng tình hình dịch bệnh 

để trốn, kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ nộp thuế; tăng cường công tác 

kiểm tra sau thông quan; kiểm soát chặt chẽ giá tính thuế hải quan, nhất là 

những mặt hàng có giá trị lớn, thuế suất cao; kịp thời giải quyết thủ tục thông 

quan cho hàng hóa và phương tiện vận tải tại khu vực cửa khẩu; tiếp tục cải cách 

thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh thu hút các doanh 

nghiệp tham gia đầu tư, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu qua địa bàn.  

II. Thu NSNN 

Ước thực hiện thu NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020 là 2.985.091 

triệu đồng, đạt 50,9% so với dự toán Trung ương giao, đạt 48,5% so với dự toán 

tỉnh giao, bằng 89,4% so với cùng kỳ, trong đó: 

1. Thu nội địa: Ước thực hiện là 1.278.091  triệu đồng, đạt 51,8% so dự toán 

Trung ương giao, đạt 46,5% so dự toán tỉnh giao, bằng 82,2% so với cùng kỳ. 

- Có 6 khoản thu đạt và vượt so với tiến độ dự toán: Thu từ doanh nghiệp 

nhà nước trung ương (bằng 53,3% dự toán giao), thu từ doanh nghiệp nhà nước 

địa phương (bằng 58,3% dự toán giao), thu tiền sử dụng đất (53,6% dự toán 

giao), thu xổ số kiến thiết (bằng 63,6% dự toán giao), thu khác ngân sách (đạt 

56,3% dự toán), thuế thu nhập cá nhân (bằng 56,1% dự toán giao). 

- Có 8 khoản thu đạt thấp so với tiến độ dự toán: Thu từ doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài (đạt 48,3% dự toán), thu từ khu vực ngoài quốc doanh 

(đạt 42,2% dự toán) đây là khu vực bị ảnh hưởng rõ nét do yêu cầu giãn cách xã 

hội các hộ kinh doanh, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, lệ phí trước bạ (đạt 

39,5% dự toán) do giảm thu nhập nên khả năng mua sắm ô tô, xe máy, chuyển 

nhượng đất đai của cá nhân giảm, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (đạt 27,5% 

dự toán), thuế bảo vệ môi trường (đạt 42,9% dự toán), thu phí và lệ phí (đạt 

37,3% dự toán) bị ảnh hưởng giảm thu chủ yếu từ thu phí 01 và lệ phí xuất nhập 

cảnh, thu tiền thuê mặt đất, mặt nước (đạt 40% dự toán), thu cấp tiền khai thác 

khoáng sản (đạt 42,9% dự toán). 

                   
1 Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 23/3/2020 thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó 

với dịch Covid-19, Công văn số 444/UBND-KTTH ngày 04/5/2020 về về một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 

kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với đại dịch Covid-19 

trong thời gian tới. 
2 Tập trung vào các lĩnh vực thu từ khai thác khoáng sản, xây dựng cơ bản vãng lai, sản xuất gỗ…. 
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- Trong tổng số thực hiện thu 6 tháng đầu năm, ngân sách tỉnh thu được 

588.091 triệu đồng, chiếm 46%; Thu ngân sách trên địa bàn các huyện, thành 

phố được 690.000 triệu đồng, chiếm 54% tổng thu nội địa, đạt 46,3% dự toán 

tỉnh giao, bằng 79% so với cùng kỳ (Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến 

thiết, phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu ước thu 

trên địa bàn các huyện thành phố là 368.974 triệu đồng, đạt 44,6% dự toán giao, 

bằng 77,8% so với cùng kỳ). Có 6/11 huyện, thành phố đạt và vượt tiến độ dự 

toán, 05 huyện số thu chưa đạt tiến độ dự toán giao3. 

2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: Ước đạt 1.700.000 triệu đồng, đạt 

50% dự toán, bằng 96,6% so với cùng kỳ.  

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước 1.094 triệu USD, đạt 19,9% kế 

hoạch4. Kim ngách xuất nhập khẩu giảm do hiện nay các cơ quan chức năng 

phía Trung Quốc vẫn đang tiến hành kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện 

giao nhận hàng hóa; giảm thời gian thông quan; hạn chế người lái xe ở các vùng 

có dịch, tiếp tục đóng cửa một số các cửa khẩu phụ, lối mở....dẫn tới năng lực 

thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu giảm so với thời gian trước. 

3. Các khoản huy động, đóng góp: Ước đạt 7.000 triệu đồng, bằng 29,8% 

so với cùng kỳ. 

(Chi tiết theo biểu 01, 02 kèm theo) 

III. Tình hình chi ngân sách địa phương 

1. Tổng chi ngân sách địa phương:  Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 là 

4.663.300 triệu đồng, đạt 39,8% dự toán giao, tăng 2,3% so với cùng kỳ, trong đó: 

- Chi cân đối ngân sách địa phương là 3.863.300 triệu đồng, đạt 42,4% dự 

toán, bằng 100,2% so với cùng kỳ, cụ thể: 

+ Chi đầu tư phát triển là 671.000 triệu đồng, đạt 45,6% so với dự toán, 

bằng 104,2% so với cùng kỳ.  

+ Chi thường xuyên là 3.092.300 triệu đồng, đạt 41,4% dự toán, bằng 

97,9% so với cùng kỳ. 

- Chi các chương trình mục tiêu, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ 

khác là 800.000 triệu đồng, đạt 30,6% dự toán, bằng 113,4% so với cùng kỳ. 

(Chi tiết theo biểu số 03 kèm theo). 

2. Chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu ngoài dự toán đầu 

năm: 42.088 triệu đồng. 

3. Đánh giá chung về tình hình chi ngân sách địa phương 

- Đối với chi đầu tư phát triển và các chương trình mục tiêu quốc gia và 

nhiệm vụ khác: Dự toán đã được cân đối ngay từ đầu năm, thủ tục đầu tư được 

chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện, ưu tiên bố trí vốn đối với các công trình, dự án 

                   
3 Có 6/11 huyện, thành phố đạt dự toán giao: Hữu Lũng (55,6%), Lộc Bình (69%), Đình Lập (74,8%), Văn Quan 

(59,5%), Bình Gia (53,3%), Bắc Sơn (76%)… Trong đó chủ yếu tăng thu từ tiền sử dụng đất, thu khác ngân sách. Còn 05 

huyện tiến độ thu ngân sách chưa đạt dự toán gồm: Chi Lăng (38,6%), Thành phố (45,3%) , Cao Lộc (44,9%), Văn Lãng 

(30%), Tràng Định (40,4%). 
4 Trong đó xuất khẩu 505 triệu USD, đạt 15,7% kế hoạch; nhập khẩu 589 triệu USD, đạt 25,8% kế hoạch. 
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trọng điểm; việc tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư 

công thường xuyên đã kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân, phấn đấu giải ngân toàn bộ số vốn đầu tư 

công còn lại của năm 2019 và vốn kế hoạch năm 2020. 

Trong 6 tháng đầu năm, vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, 

định mức có tỷ lệ giải ngân khá cao: 447.000 triệu đồng, đạt 70% kế hoạch, tăng 

23,9% so với cùng kỳ; nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 

khác từ nguồn vốn trong nước là 155.000 triệu đồng đạt 42,9% kế hoạch tăng 

25% so với cùng kỳ, nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia là 445.000 triệu 

đồng, đạt 37,2% kế hoạch, tăng 48,1% so với cùng kỳ .... Tuy nhiên vẫn còn một 

số nguồn vốn tỷ lệ giải ngân đạt thấp, như: Vốn ODA, nguồn thu xổ số kiến thiết, 

thu tiền sử dụng đất và nguồn vốn khác5.  

Công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thực hiện 

nghiêm túc, đúng quy định.  Ước toàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020, thẩm tra, 

phê duyệt quyết toán được 326 dự án (công trình, hạng mục công trình hoàn 

thành) với tổng số vốn đầu tư được phê duyệt quyết toán là 932.358 triệu đồng  

sau thẩm tra quyết toán đã giảm trừ 9.687 triệu đồng, bằng 1,03%% giá trị chủ 

đầu tư đề nghị, tiết kiệm cho NSNN. 

- Đối với chi thường xuyên: UBND tỉnh đã điều hành trong phạm vi dự 

toán được giao, đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức; quản lý chi tiêu chặt chẽ, tiết 

kiệm và hiệu quả; nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ưu tiên các 

chế độ chi đảm  bảo an sinh xã hội. 

UBND tỉnh đã chủ động và chỉ đạo triển khai thực hiện khẩn trương, kịp 

thời các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh đến các đối tượng thụ 

hưởng do ảnh hưởng do đại dịch Covid-19; quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải 

pháp để kiểm soát an toàn công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt 

là khu vực biên giới; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, môi trường 

sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư 

công, bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội. 

Trong 6 tháng đầu năm, ngân sách tỉnh đã chủ động đảm bảo nguồn để bố 

trí kinh phí cho các đơn vị dự toán thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm 

với tổng số tiền 280.799 triệu đồng (tạm ứng ngân sách tỉnh 227.594 triệu đồng, 

trong đó: hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid trên địa bàn tỉnh 

192.199 triệu đồng,tiếp tục hỗ trợ người dân có lợn bị dịch tả châu phi phải tiêu 

hủy 35.395 trđ; bổ sung 42.235 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh 

chi phòng, chống dịch covid-19; đảm bảo kinh phí tổ chức Đại hội đảng bộ các 

cấp, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cơ chế, chính sách ban hành 

mới…). Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách, cơ bản đảm bảo đáp 

ứng kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ chi bố trí trong dự toán đầu năm và kiểm soát 

chặt chẽ việc sử dụng, phân bổ, giao dự toán đã bố trí ở các lĩnh vực chi. 

                   
5 Do ảnh hưởng bởi dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, dự kiến thu ngân sách nhà nước điều tiết ngân sách tỉnh 

hụt thu so với dự toán giao đầu năm, để đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách, tỉnh phải thực thực hiện cắt giảm dự toán phân 

bổ cho các dự án đầu từ xây dựng từ nguồn tăng thu. 
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- Chi dự phòng ngân sách: Dự phòng ngân sách các cấp được quản lý chặt 

chẽ, sử dụng theo đúng quy định Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn, ước 

thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 các cấp ngân sách đã chi 98.600 triệu đồng, đạt 

53,7% dự toán giao đầu năm, trong đó: Chi cho công tác phòng chống dịch 

Covid-19 là 62.077 triệu đồng (cấp tỉnh: 42.235 triệu đồng, các huyện thành 

phố: 19.842 triệu đồng); chi các nhiệm vụ khác: 36.523 triệu đồng, cụ thể: Hỗ 

trợ cho người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu phi; hỗ trợ công 

tác phòng chống, công tác tiêu hủy dịch cúm gia cầm H5N6; hỗ trợ nhà dân bị 

hư hỏng do ảnh hưởng thiên tai; hỗ trợ công tác an ninh, quốc phòng...  

IV. Cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công 

1. Tiếp tục thực hiện chương trình hành động số 50-CTr/TU ngày 

17/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại 

NSNN, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng, các 

huyện, thành phố triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện, cụ thể. 

Trong giao dự toán NSNN năm 2020, đã tiếp tục cơ cấu lại NSNN, chủ động 

thực hiện rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi của các đơn vị dự toán tỉnh, các huyện, 

thành phố; thực hiện giảm trừ  định mức và bổ sung ngân sách 78 tỷ đồng để thực 

hiện các cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch của tỉnh năm 2020. Chỉ đạo 

các đơn vị, các huyện, thành phố thực hiện tích cực Nghị định số 16/2015/NĐ-

CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Năm 2020, Trung tâm Quản lý cửa khẩu thuộc Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn đã thực hiện tự chủ 100% kinh phí chi hoạt động thường 

xuyên; góp phần tăng số lượng đơn vị tự đảm bảo toàn bộ hoạt động chi của tỉnh 

năm 2020 là 25 đơn vị. 

Tiếp tục thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty 

cổ phần đến năm 2020 đúng tiến độ, tạo điều kiện cho đơn vị sự nghiệp công lập 

sau khi chuyển thành công ty cổ phần phát triển cả quy mô, năng suất, hiệu quả, 

thu hút lao động, tăng thêm việc làm, thu nhập, đóng góp vào NSNN; trong 6 

tháng đầu năm, UBND tỉnh đã phê duyệt quyết toán chi phí và số tiền thu từ thoái 

vốn nhà nước tại 02 doanh nghiệp có vốn nhà nước (Công ty cổ phần Cấp thoát 

nước và Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông), đảm bảo đúng tỷ lệ, 

lộ trình quy định. 

- Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh đã tổ chức, triển khai thực hiện 

quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài 

chính; sửa đổi, bổ sung danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh 

đảm bảo phù hợp và hiệu quả. Triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý 

ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý; ban hành quyết định 

tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; quyết định phê duyệt phương án tổng thể sắp 

xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước 



6 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Tiếp tục 

triển khai thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý đã được 

phê duyệt; thực hiện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối 

với các tài sản dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng theo kế hoạch và quy định, 

góp phần tăng thu ngân sách tỉnh, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. 

2. Đồng thời với cơ cấu lại NSNN, việc quản lý nợ công được thực hiện chặt 

chẽ; tổng dư nợ vay tỉnh Lạng Sơn đến ngày 30/6/2020 là: 156.237 triệu đồng (thấp 

hơn mức dư nợ vay của NSĐP theo quy định của Luật NSNN), trong đó: 

- Dư nợ vay Ngân hàng phát triển: 134.000 triệu đồng. 

- Dư nợ vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ: 22.237 triệu đồng6. 

Mức dư nợ vay đảm bảo hạn mức dư nợ của ngân sách địa phương theo 

quy định của Luật NSNN; các khoản vay lại vốn vay nước ngoài được quản lý, 

sử dụng đúng mục đích. 

3. Cân đối ngân sách: Cân đối ngân sách tỉnh và ngân sách các cấp trên địa 

bàn 6 tháng đầu năm được đảm bảo, kiểm soát chặt chẽ, an toàn nợ công. 

V. Tăng cường quản lý thị trường, giá cả 

Công tác quản lý giá cả, bình ổn giá thị trường trên địa bàn thực hiện 

nghiêm túc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính trong điều 

hành, quản lý kinh tế xã hội; chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm 

cân đối cung cầu, chuẩn bị tốt nguồn hàng,  thực hiện tạm ứng 30 tỷ đồng từ quỹ 

dự trữ tài chính tỉnh để hỗ trợ thực hiện dự trữ bình ổn giá trong dịp tết Nguyên 

đán Canh Tý 2020, góp phần bình ổn giá cả thị trường trong dịp trước, trong và 

sau tết. 

Chỉ đạo UBND các huyện biên giới phối hợp với các sở, ngành trong công 

tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; chỉ đạo các lực lượng chức 

năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả (nhất là nhóm mặt hàng phòng chống dịch Covid 19), không để 

phát sinh các vụ việc phức tạp; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về giá; giám sát hoạt động đăng ký, kê khai giá của các doanh 

nghiệp; kiểm soát chặt chẽ các phương án giá và mức giá đối với các hàng hóa, 

dịch vụ do nhà nước định giá và được mua sắm từ nguồn NSNN7, các mặt hàng 

thiết yếu và vật tư y tế ; thực hiện miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn 

tỉnh, giá dịch vụ bến bãi khu vực cửa khẩu và các chính sách miễn, giảm thuế, 

phí, lệ phí trung ương quy định. 

VI. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán 

                   
6 Dự án: "Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương" - Hiệp định tài trợ 5810-VN: 14.196 triệu 

đồng; Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn: 6.055 triệu đồng; Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn 

đập: 449 triệu đồng; Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 04 huyện Cao Lộc, Tràng 

Định, Bình Gia, Lộc Bình: 479 triệu đồng; Dự án “Chuẩn bị dự. án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Lạng Sơn”: 1.058 

triệu đồng 
7 Kịp thời phát hiện và xử lý 01 cơ sở kinh doanh xăng dầu chưa điều chỉnh giảm giá theo quy định. 



7 

Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán nhà nước về 

ngân sách địa phương từ năm 2017 trở về trước và Kiểm toán chuyên ngành8; phối 

hợp thực hiện nghiêm túc triển khai các cuộc kiểm toán của KNNN đối với tỉnh 

Lạng sơn năm 2019. Đồng thời các ngành, các huyện, thành phố đã tổ chức triển 

khai thực hiện kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, tập trung vào các lĩnh vực 

như: Đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng đất đai, quản lý tài chính, việc thực hiện 

các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng,… 9; Tiến hành kiểm tra, rà soát, 

thẩm định lại việc thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu 

hao, thuốc chữa bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Qua công tác thanh 

tra, kiểm tra, kiểm toán đã góp phần tích cực chấn chỉnh công tác quản lý tài chính 

đối với các đơn vị dự toán, các doanh nghiệp, các cấp ngân sách, đồng thời tăng thu 

cho NSNN. Trong đó: Cục Thuế đã thực hiện 29 cuộc thanh tra, kiểm tra, tổng truy 

thu và phạt là 390 triệu đồng, giảm lỗ 2.011 triệu đồng, giảm khấu trừ 938 triệu 

đồng. Cục Hải quan đã bắt giữ, xử lý 112 vụ vi phạm, trị giá ước tính 25.100 triệu 

đồng, xử phạt vi phạm hành chính 108 vụ, số tiền phạt nộp NSNN: 1.300 triệu 

đồng. Cục Quản lý thị trường đã xử lý 742 vụ vi phạm, tổng số tiền xử lý vi phạm 

hành chính là 23.121 triệu đồng10. 

VII. Thực hiện chính sách tín dụng, ngân hàng đảm bảo an toàn, hiệu quả 

Ngay từ đầu năm, đã triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị và Công 

văn chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước. Tích cực mở rộng và nâng cao chất lượng 

dịch vụ ngân hàng; thực hiện tốt các giải pháp tăng cường huy động vốn để đáp 

ứng vốn đầu tư cho sản xuất, kinh doanh; quan tâm đầu tư tín dụng với các lĩnh 

vực ưu tiên, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt 

hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19; chủ động thực hiện các giải pháp xử lý nợ 

xấu; thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông về hoạt động ngân hàng....  

Hoạt động ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ổn định và an toàn, 

khả năng thanh khoản của các ngân hàng được đảm bảo, đáp ứng đầy đủ nhu cầu 

vốn cho nền kinh tế và chi trả cho khách hàng, góp phần tích cực cho phát triển 

kinh tế - xã hội địa phương. Ước đến 30/6/2020, huy động vốn trên địa bàn đạt 

30.800 tỷ đồng, tăng 1.537 tỷ đồng so với 31/12/2019, tổng dư nợ tín dụng đạt 

31.300 tỷ đồng, tăng 44 tỷ đồng so với 31/12/2019. 

VIII. Một số hạn chế, tồn tại, nguyên nhân 

1. Hạn chế, tồn tại 

                   
8 Chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nhà nước, trong 6 tháng đầu năm 2020 tiếp tục 

thực hiện các kết luận về kiến nghị xử lý tài chính đối với số sau khi kiểm toán kiểm tra. Kết quả thực hiện kiến nghị KTNN 

từ năm 2017 trở về trước đã thực hiện được là 74.703/133.285 triệu đồng, tỷ lệ đạt 56,05%. Kết quả thực hiện kiến nghị của 

KTNN ngân sách năm 2018 là 119.377/175.312 triệu đồng, đạt 68,09%.  
9  Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện và kết thúc 116/166 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai 

phạm 5.789,8 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 5.517,4 triệu đồng, đã thu được 4.510,4 triệu đồng; yêu cầu trả lại cá nhân 21,8 

triệu đồng, giảm trừ thanh toán, quyết toán và xử lý khác 250,5 triệu đồng; các tổ chức thanh tra chuyên ngành đã xử phạt vi 

phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ phẩm, y dược tư nhân, tài nguyên 

và môi trường, xây dựng...đối với 688 tổ chức, cá nhân với số tiền xử phạt vi phạm hành chính nộp NSNN là 1.102,3 triệu 

đồng.  
10 Trong đó, đã kịp thời phát hiện, xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thực hiện áp dụng biện pháp hạn chế tập trung 

đông người trong thời gian cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19, xử lý 09 vụ, xử phạt vi phạm hành chính: 62,5 triệu đồng. 
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1.1. Về Thu ngân sách 

- Tổng thu NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020 chưa đạt tiến độ dự toán 

giao, thấp hơn cùng kỳ, trong đó giảm sâu nhất tại các lĩnh vực: thu từ khu vực 

công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh; lệ phí trước bạ; thuế bảo vệ môi 

trường, thu từ phí và lệ phí; Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu. 

Dự kiến số hụt thu điều tiết theo phân cấp ngân sách năm 2020 là 243 tỷ 

đồng (trong đó cấp tỉnh: 140 tỷ đồng, cấp huyện 103 tỷ đồng)  so với dự toán 

tỉnh giao.  

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhất là các doanh nghiệp hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ, vui chơi giải trí, xuất nhập khẩu, kinh doanh bến bãi, 

vận tải, du lịch, nhà hàng, sản xuất, lắp ráp phải đối mặt với nhiều khó khăn do 

dịch bệnh; nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp sản xuất, ảnh 

hưởng trực tiếp đến doanh thu và tỷ lệ nộp NSNN. 

- Một số các doanh nghiệp lợi dụng chính sách, cơ chế để gian lận, trốn 

thuế; tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép nhóm mặt hàng phòng, chống 

dịch Covid-19, đặc biệt là mặt hàng khẩu trang y tế còn diễn ra dưới nhiều hình 

thức, nhất là tại các địa điểm trọng yếu như khu vực biên giới. 

- Mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp đôn đốc, thu nợ thuế như phát 
thông báo bằng văn bản, qua điện thoại, các phương tiện truyền thông, xác minh 
tài khoản tiền gửi, thu hồi giấy phép kinh doanh.... nhưng số nợ thuế vẫn còn 
lớn. Tổng nợ thuế đến 31/5/2020 là: 441 tỷ đồng. Cụ thể: 

+ Thu nội địa: 255 tỷ đồng (trong đó nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng 
sản và tiền chậm nộp cấp quyền khai thác khoáng sản là 53 tỷ đồng). 

 + Thuế xuất nhập khẩu: 186 tỷ đồng  (trong đó: nhóm nợ chờ xét miễn 
giảm, khoanh nợ, xóa nợ theo Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị 
quyết 94/2019/QH14 là 180 tỷ đồng; nợ phạt vi phạm hành chính: 3 tỷ đồng; nợ 
có khả năng thu: 3 tỷ đồng). 

- Nguồn lực đầu tư của tỉnh còn hạn chế nên vốn đầu tư cơ sở hạ tầng cho 

các cửa khẩu, nhất là cửa khẩu phụ chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa phát huy 

được tối đa lợi thế của các cửa khẩu (kho tàng, bến bãi, đường giao thông....). 

Các công trình, dự án trọng tâm trọng điểm tuy đã được quan tâm ưu tiến bố trí 

vốn nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu, cũng ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, 

phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại hàng hóa. 

1.2 Về Chi ngân sách. 

- Việc giao nguồn thực hiện cải cách tiền lương từ các khoản trích để lại 

trong nguồn thu sự nghiệp tại một số đơn vị dự toán ngân sách tỉnh và huyện, 

thành phố còn chưa sát với đánh giá khả năng thực hiện; công tác triển khai thực 

hiện quy trình xác định đối tượng, chi trả và báo cáo tổng hợp đối với chính sách 

hỗ trợ cho người dân, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 

tại một số đơn vị, địa bàn còn chậm, lúng túng. 

-  Một số chủ đầu tư còn thiếu kiên quyết trong chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh 

tiến độ giải ngân thực hiện dự án. Nhiều dự án gặp khó khăn trong công tác bồi 
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thường giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu; một số dự án chuyển tiếp đang 

triển khai thi công chậm nghiệm thu khối lượng hoàn thành để giải ngân thanh 

toán vốn. Tỷ lệ giải ngân đối với nguồn vốn ODA còn rất thấp. 

- Công tác thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý sử dụng 

ngân sách, sử dụng tài sản công của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, chưa 

khai thác được tối đa hiệu quả sử dụng; việc giải ngân kinh phí  chương trình 

mục tiêu, vốn đầu tư, vốn sự nghiệp một số ngành còn chậm ở phương pháp 

triển khai, tổ chức thực hiện, công tác phối hợp. Nhu cầu vốn cho đầu tư phát 

triển còn khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. 

 2. Nguyên nhân 

 Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid – 19 bùng phát trên toàn thế giới 

nói chung và Việt Nam nói riêng với những diễn biến rất phức tạp, khó lường 

trong những tháng đầu năm ảnh hưởng sâu đến suy giảm kinh tế, hoạt động sản 

xuất kinh doanh, hoạt động xuất nhập khẩu và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh; 

đặc biệt với Lạng sơn là tỉnh biên giới; cơ cấu dịch vụ, thương mại chiếm tỷ trọng 

cao trong cơ cấu kinh tế; doanh nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu 

nhỏ. Cụ thể: 

 - Thu nội địa: Hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh gặp khó khăn khi 

thiếu nguồn nguyên liệu và người lao động. Hoạt động kinh doanh nhà hàng 

khách sạn, dịch vụ ăn uống, vận tải... bị ảnh hưởng lớn do việc ngừng tổ chức 

các hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh, cũng như thực hiện các biện pháp giãn 

cách xã hội, số lượng khách di chuyển giữa các vùng bị hạn chế. Số lượng hộ 

nộp thuế khoán tại các chợ (chợ Tân Thanh, Chợ Đồng Đăng…) xin ngừng, 

nghỉ kinh doanh tăng cao. Các doanh nghiệp bến bãi cũng gặp khó khăn trong 

kinh doanh… một số doanh nghiệp có dấu hiệu lợi dụng tình hình trì hoãn thực 

hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước (như chậm nộp hồ sơ khai thuế, chậm nộp tiền 

thuế…). Việc thành lập doanh nghiệp mới còn hạn chế. 

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: Hoạt động xuất nhập khẩu giao thương 

với Trung Quốc, đặc biệt là việc giao dịch xuất khẩu mặt hàng nông sản gặp khó 

khăn do hạn chế qua lại biên giới, cửa khẩu và gián đoạn nguồn cung từ thị 

trường Trung Quốc; việc áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ người và 

phương tiện, quy trình giao nhận hàng hóa; thời gian thông quan giảm; đồng 

thời với việc thực hiện lộ trình cắt giảm các dòng thuế theo các Hiệp định 

thương mại mà Việt Nam đã ký kết. 

- Việc thực hiện các các văn bản chỉ đạo của Trung ương về miễn, giảm, gia 

hạn nộp thuế để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, hộ sản xuất tháo gỡ khó khăn do 

dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng một phần đến giảm thu ngân sách. 

- Việc kiểm tra, giám sát công tác phân bổ, giao dự toán của một số đơn vị 

đối với đơn vị dự toán cấp dưới còn chưa kịp thời, chặt chẽ. Một số chủ đầu tư, 

thủ trưởng đơn vị chưa nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng kinh 

phí, giải ngân thanh toán nguồn vốn; năng lực quản lý của các chủ đầu tư còn 

nhiều hạn chế về công tác chuyên môn. Trách nhiệm quản lý, sử dụng ngân 

sách, tài sản công và triển khai thực hiện kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống 
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lãng phí của thủ trưởng, kế toán và bộ phận liên quan trong một số đơn vị còn 

chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả  chưa cao; đội ngũ cán bộ làm trực tiếp 

công tác quản lý tài chính cũng như kế toán tại nhiều đơn vị vẫn còn hạn chế về 

năng lực chuyên môn, cũng như việc cập nhật kỹ năng, kiến thức quản lý kinh 

tế, tiền và tài sản khác. 

 - Tỷ lệ giải ngân vốn ODA còn chậm, do một số dự án đã làm thủ tục rút 

vốn, tuy nhiên chưa được các ban quản lý trung ương chuyển về: Dự án LRAMP 

– Hợp phần I Khôi phục, cải tạo đường địa phương; Dự án Chương trình mở 

rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn trên kết quả đầu ra. Một số dự án 

đang thực hiện các thủ tục phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu phải hoàn thiện 

thủ tục: Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2; Dự 

án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao 

Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn; Dự án sửa chữa và nâng 

cao an toàn đập (WB8); Một số dự án khối lượng nghiệm thu chưa đảm bảo giá 

trị theo từng đợt rút vốn. 

- Năm 2020 là năm thứ tư thực hiện chi thường xuyên theo quy định tại 

Nghị quyết của HĐND tỉnh, là năm cuối trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 

2020, việc phát sinh các cơ chế, chính sách do Trung ương ban hành nhưng giao 

cho địa phương cân đối; cùng với việc đảm bảo chính sách ban hành của địa 

phương phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế; đồng thời đảm 

bảo kinh phí phòng chống dịch, kinh phí đảm bảo an sinh xã hội trong điều kiện 

giảm thu dự toán NSNN dẫn đến khó khăn cho việc cân đối ngân sách cấp tỉnh, 

cũng như các huyện, thành phố. 

- Cơ chế chính sách trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng thay đổi, dẫn 

đến việc triển khai các dự án chuyển tiếp, khởi công mới các đơn vị gặp nhiều 

khó khăn, vướng mắc, nhiều lúng túng xử lý các thủ tục có liên quan; năng lực 

một số ban quản lý dự án ở cấp cơ sở còn yếu, thủ tục đầu tư không kịp thời, 

làm chậm tiến độ triển khai thực hiện các dự án; một số chủ đầu tư chậm triển 

khai thực hiện kế hoạch được giao, chậm nghiệm thu để thu hồi vốn đã tạm ứng; 

những vướng mắc trog công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa giải 

quyết kịp thời, dẫn đến việc thanh quyết toán chưa đảm bảo theo quy định.   

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh tình hình phát 

triển kinh tế xã hội cả nước nói chung, tỉnh Lạng Sơn nói riêng bị suy giảm và 

còn nhiều khó khăn, thách thức; nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, 

sự giám sát của HĐND, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt và đúng đắn của 

UBND, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, UBND các huyện và 

thành phố, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, công tác thu, chi 

ngân sách được điều hành chặt chẽ, tiết kiệm, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ 

chính trị của địa phương. 

Phần thứ hai 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ 

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

I. Nhiệm vụ thực hiện dự toán NSNN 6 tháng cuối năm 2020 
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Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2015 – 2020, năm diễn ra Đại hội 

Đảng các cấp trong tỉnh,vì vậy việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 

2020 có ảnh hưởng lớn tới kết quả thực hiện của cả giai đoạn. Tuy nhiên, ngay 

từ đầu năm, tình hình thiên tai, dịch bệnh Covid-19 đã diễn biến phức tạp, tác 

động bất lợi tới đời sống sinh hoạt của nhân dân cũng như các hoạt động kinh tế 

- xã hội, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức trong việc phấn đấu hoàn thành 

nhiệm vụ thu – chi NSNN đã được HĐND tỉnh thông qua.  

Căn cứ tình hình thực tế, nhiệm vụ thực hiện dự toán NSNN 6 tháng cuối 

năm như sau: 

1. Thu NSNN trên địa bàn 

Ước thực hiện thu NSNN trên địa bàn năm 2020 là 5.895.000 triệu đồng, 

đạt 100,5% dự toán Trung ương giao, đạt 95,9% dự toán tỉnh giao. Như vậy, 6 

tháng cuối năm 2020 nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn 6 tháng cuối năm còn 

phải thực hiện là 2.909.909 triệu đồng, trong đó: thu nội địa là 1.209.909 triệu 

đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện là 1.700.000 triệu đồng, các 

huyện, thành phố thu là 589.274 triệu đồng. 

2. Về chi ngân sách địa phương 

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2020 là 11.469.893 triệu 

đồng, đạt 97,8% dự toán HĐND tỉnh giao đầu năm. Như vậy, nhiệm vụ chi 

NSĐP 6 tháng cuối năm là 6.806.593 triệu đồng, trong đó: chi cân đối NSĐP là 

4.996.308 triệu đồng, chi các chương trình mục tiêu quốc gia và một số chương 

trình, dự án, nhiệm vụ khác là 1.810.285 triệu đồng. 

II. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ dự toán NSNN 6 

tháng cuối năm 2020. 

Trước áp lực lớn đến cân đối ngân sách, giảm thu NSNN trong điều kiện 

hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh do chịu tác động bởi hoạt động 

sản xuất kinh doanh và hoạt động xuất nhập khẩu biên giới; việc điều chỉnh 

chính sách thu để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. 

Về chi ngân sách, phải thực sự tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi không cần 

thiết; tăng chi cho các hoạt động phòng chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội và 

an toàn xã hội đồng thời, vẫn phải đáp ứng đủ nguồn lực cho chi đầu tư phát 

triển để góp phần duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế. 

Để thực hiện mục tiêu kinh tế, thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2020 

theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, người 

dân phục hồi và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nhanh chóng nắm bắt được 

các cơ hội phát triển, thời gian tới, cần tập trung thực hiện các giải pháp sau: 

1. Thu NSNN 

- Tổ chức thực hiện tốt các Luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN năm 2020; 

phấn đấu thực hiện dự toán thu NSNN năm 2020 được cấp có thẩm quyền giao ở 

mức cao nhất, để có nguồn đảm bảo các nhiệm vụ chi theo dự toán và xử lý các 

nhiệm vụ phát sinh. Cục Thuế, Cục Hải quan triển khai kịp thời, có hiệu quả các 

văn bản chỉ đạo của Trung ương về miễn, giảm, gia hạn nộp thuế để kịp thời hỗ 
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trợ doanh nghiệp, hộ sản xuất bị ảnh hưởng. Tăng cường công tác quản lý thu, 

chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá; tập trung xử 

lý, thu hồi nợ đọng các loại thuế để giảm số nợ thuế; rà soát các doanh nghiệp, 

các lĩnh vực còn tiềm năng; tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp về thu phí sử 

dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu 

vực cửa khẩu, gắn với kịp thời giải quyết những kiến nghị của các tổ chức, cá 

nhân tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kỷ luật, 

kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về NSNN. 

- Tiếp tục và đẩy nhanh việc rà soát lại quỹ đất trên địa bàn tỉnh, thực hiện 

tốt công tác quy hoạch sử dụng đất đối với từng khu, vị trí cụ thể, tham mưu cho 

UBND tỉnh thực hiện quản lý, sắp xếp lại quỹ đất; tổ chức tốt công tác đấu giá 

đất đối với các khu, vị trí đất đã đủ điều kiện để tăng nguồn lực đầu tư cho đầu 

tư phát triển. 

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh 

nghiệp để phát triển sản xuất kinh doanh; môi trường đầu tư kinh doanh; thu hút 

đầu tư và phấn đấu thành lập các doanh nghiệp mới theo kế hoạch phát triển 

doanh nghiệp của tỉnh năm 2020. 

2. Về chi NSNN 

- Quản lý, điều hành chi NSNN chặt chẽ, đúng quy định; đảm bảo tiết 

kiệm, hiệu quả; không đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi 

không có nguồn đảm bảo, thực hiện quản lý, sử dụng và điều hành ngân sách 

theo đúng dự toán giao; chủ động tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên 6 tháng 

còn lại năm 2020 (từ tháng 7 đến tháng 12/2020) tại đơn vị để dự phòng cho các 

nhiệm vụ chi phát sinh, đảm bảo cân đối ngân sách. Các Ngành, các huyện, thành 

phố  thực hiện trong phạm vi dự toán được giao; không thực hiện bổ sung chi 

cho các nhiệm vụ chưa thật sự cấp thiết, (Các khoản chi sửa chữa trụ sở, các 

khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, tham quan, học tập kinh nghiệm,  các 

khoản chi mua sắm trang thiết bị chưa cần thiết, cấp bách...., ); hạn chế chi tổ 

chức hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài. Định kỳ hằng quý,  rà soát, báo 

cáo UBND tỉnh  (qua Sở Tài chính tổng hợp) tình hình thực hiện dự toán, tiến độ 

giải ngân, thanh toán; các nội dung phải xem xét điều chỉnh dự toán (nếu có).  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn 

tăng cường quản lý các khoản thu, chi  ngân sách trên địa bàn  theo đúng chế độ 

quy định, trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; 

Chủ động rà soát các khoản hụt thu điều tiết, xây dựng các phương án đảm bảo cân 

đối ngân sách huyện, thành phố; chủ động xây dựng phương án điều hành để đảm 

bảo cân đối ngân sách cấp mình quản lý, ưu tiên thực hiện công tác phòng, 

chống dịch COVID-19, các chính sách, chế độ liên quan đến con người, an sinh 

xã hội, xóa đói giảm nghèo. Cân đối các nguồn lực tài chính hợp pháp khác của 

huyện, thành phố như: dự phòng ngân sách, kết dư ngân sách năm 2019 và các 

nguồn khác theo quy định để bù đắp số giảm thu điều tiết (nếu có).  

Trong quá trình điều hành ngân sách, trường hợp khó khăn, xảy ra thiếu hụt 

tạm thời quỹ ngân sách các cấp, phải kịp thời báo cáo cấp trên để xem xét, xử lý. 
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- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh các chủ đầu 

tư, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các giải pháp nhằm đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư 

công năm 2020. Nghiêm túc thực hiện Công văn số 144/UBND-KTN ngày 

25/02/2020 của UBND tỉnh V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai các nguồn vốn đầu 

tư công năm 2020: Rà soát thực hiện điều chỉnh nội bộ từ dự án, ưu tiên dự án 

có khả năng giải ngân cao hơn, có nhu cầu bổ sung vốn; Tập trung đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công 

2020, đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

3. Các nhiệm vụ tài chính khác 

- Tăng cường và đẩy mạnh công tác quản lý giá, kiểm tra thị trường  

Tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương quản lý, điều hành giá các mặt hàng 

Nhà nước còn định giá, các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, các hàng hóa, dịch vụ 

thiết yếu (xăng dầu, điện, dịch vụ sự nghiệp công,...) theo cơ chế thị trường có sự 

điều tiết của Nhà nước, phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2020.  

Tăng cường công tác quản lý giá trên địa bàn, nhất là giá vật tư y tế, khẩu 

trang, các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân trong điều kiện xảy ra 

dịch bệnh. Chủ động phòng chống, xử lý nghiêm nạn buôn lậu, gian lận thương 

mại và sản xuất kinh doanh hàng giả, đảm bảo ổn định thị trường. 

Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với đổi mới cơ chế tài 

chính đơn vị sự nghiệp công, giá dịch vụ công 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, phòng chống 

buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm soát thị trường, nhất là các mặt hàng phòng 

chống dịch bệnh Covid - 19; phối hợp với Cục Thuế, Công an tỉnh, Cục Hải 

quan thực hiện tốt đối với nội dung kiểm tra việc sử dụng hóa đơn, chứng từ; 

kiểm tra hàng hóa trên các phương tiện lưu thông trên đường có dấu hiệu vi 

phạm. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm đảm bảo theo đúng quy định 

hiện hành.  

- Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục xây dựng, hoàn thiện 

cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực gắn 

với thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đã đề ra. Triển khai quyết 

liệt công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập. Khuyến khích 

các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp chuyển đổi thêm số lượng 

viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa, trả lương từ 

nguồn thu sự nghiệp. Tập trung hoàn thành việc xây dựng, ban hành hoặc trình 

cấp có thẩm quyền ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN 

thuộc lĩnh vực quản lý; quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập cung 

ứng dịch vụ sự nghiệp công, xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong 

các dịch vụ sự nghiệp công do nhà nước quản lý.  

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng 

NSNN. Thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và việc xử 

lý sau thanh, kiểm tra, kiểm toán đối với những trường hợp vi phạm.  
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Cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước các cấp tăng cường kiểm tra, kiểm 

soát chặt chẽ việc chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, đảm bảo đúng 

chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi, nhất là các khoản chi đầu tư,sửa 

chữa; mua sắm phương tiện, trang thiết bị, các lĩnh vực liên quan đến trang thiết 

bị y tế ...; Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh chỉ đạo các Ngân hàng trong hệ 

thống ngành tiếp tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ 

tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ sản xuất kinh doanh; mở 

rộng vốn  tín dụng cho vay các doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19; 

khoanh nợ, giãn nợ, xóa nợ cho các đối tượng thụ hưởng khi xét thấy đủ các yếu 

tố theo quy định. 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức xây dựng định mức phân bổ dự toán 

chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2021; Quy định phân cấp nguồn 

thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách 

cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn năm 

2021 và thời kỳ ổn định ngân sách ( 2021 -2025); Kế hoạch phát triển KT-XH 

và dự toán NSNN năm 2021 sát thực tiễn, khả thi. 

Xây dựng dự toán NSNN năm 2021 tích cực, đáp ứng cao nhất mục tiêu 

phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương; động viên vào ngân sách ở mức hợp 

lý, chi ngân sách trong phạm vi khả năng nguồn lực, đảm bảo chặt chẽ, tiết 

kiệm, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại NSNN  để dành nguồn cho đầu tư 

phát triển và đảm bảo cân đối ngân sách trung hạn. 

UBND tỉnh trân trọng báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ mười 

bảy xem xét./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Sở Tài chính; 

- CPVP UBND tỉnh, các phòng CV; 

- Lưu: VT, KTTH (LTH).                                                                

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
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