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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:     /KH-STC           Lạng Sơn, ngày 17 tháng 02 năm 2020 

  

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Quyết định số 106/QĐ-UBND, ngày 17/01/2020 của  

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

và tổ chức thực hiện của Sở Tài chính năm 2020  

 

Thực hiện Quyết định số 106/QĐ-UBND, ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh 

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

hiện của Sở Tài chính năm 2020. Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Mục đích 

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

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

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

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

điều hành thu, chi ngân sách. 

 Phấn đấu hoàn thành đạt và vư t mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nư c đã 

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

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

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

từng bư c cơ cấu lại ngân sách theo hư ng giảm chi thường xuyên dành nguồn 

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

 Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của 

các quỹ tài chính ngoài ngân sách theo chức năng, nhiệm vụ đư c phân công; 

thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra tài chính; thực hiện các kết luận của các 

cơ quan thanh tra Trung ương và kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nư c. 

Thực hiện tốt công tác rà soát quỹ đất, tài sản công gắn liền v i đất trên địa 

bàn tỉnh; gắn v i quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và phát triển kinh tế - xã hội. 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền v i 

đất ở những khu vực, địa bàn còn tiềm năng. Tham mưu thực hiện có hiệu quả 

phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn đư c phê duyệt. 

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

trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, thực hiện hoàn thành xuất 

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

l i các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội 

trên địa bàn. 
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2. Yêu cầu 

Cán bộ, công chức cần chú trọng công tác nghiên cứu các văn bản quy phạm 

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

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

lý các quỹ trong và ngoài ngân sách; đôn đốc thực hiện các kết luận của cơ quan 

thanh tra, kiểm toán; công tác quản lý về giá; công tác quản lý sử dụng tài sản 

công; công tác rà soát quỹ đất, tài sản gắn liền v i đất trên địa bàn tỉnh năm 2020; 

gắn v i quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện 

tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền v i đất ở những khu 

vực, địa bàn còn tiềm năng; sử dụng các nguồn lực tài chính hiệu quả, đúng quy 

định của pháp luật; 

Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp công tác quản lý điều 

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

sản công, sử dụng các nguồn lực tài chính; tham mưu UBND tỉnh và thực hiện tốt 

công tác quản lý các quỹ trong và ngoài ngân sách; thực hiện tốt công tác thanh 

tra, kiểm tra tài chính; thực hiện các kết luận các cơ quan thanh tra Trung ương và 

kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nư c;    

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

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

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

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN. 

1. Quyết liệt chỉ đạo c ng tác thu ngân sách, quản l , đi u hành chi ngân 

sách theo dự toán, ch t ch , tiết  iệm. Phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt 

và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đ  ra là 6.149,5 tỷ đồng. 

Tăng cư ng thực hiện các mục tiêu c  cấu lại ngân sách nhà nước, đẩy mạnh 

c  cấu lại chi ngân sách, trong đó phấn đấu giảm chi thư ng xuyên, dành 

nguồn tăng chi đầu tư phát triển và các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đ  

án của tỉnh; xây dựng định mức chi thư ng xuyên, phân cấp nguồn thu 

nhiệm vụ chi th i  ỳ ổn định ngân sách 2021 - 2025 đảm bảo theo quy định 

của Luật Ngân sách nhà nước và phù hợp với nguồn lực của tỉnh. 

1.1. V  đi u hành, quản l  thu, chi ngân sách 

1.1.1. Giải pháp thực hiện 

a) Về thu ngân sách 

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

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

hoạch dự toán 2020 đã đư c Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao 

là 6.150,1 tỷ đồng. 

Phấn đấu tăng thu ngân sách khoảng 5  trở lên so v i dự toán HĐND giao; 

đẩy mạnh chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế; đẩy 

mạnh thanh tra, kiểm tra thuế; quyết liệt xử lý n  đọng thuế, giảm tỷ lệ n  đọng 

thuế xuống dư i 5  tổng thu NSNN; kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế trong 

phạm vi dự toán đư c giao.  
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- Cục Thuế, Hải quan, các huyện, thành phố triển khai giao nhiệm vụ thu 

ngân sách cho các đơn vị trực thuộc và chính quyền cấp dư i, đảm bảo không 

thấp hơn so dự toán đư c giao và tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp 

quản lý thu ngân sách ph  h p v i từng lĩnh vực, địa bàn; phối h p chặt chẽ trong 

công tác quản lý thu, nhất là các địa bàn trọng điểm, khu vực thu có tiềm năng, 

đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản phát sinh; quản lý chặt chẽ giá 

tính thuế, mã số, xuất xứ đối v i những mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch l n.   

- Thực hiện tốt công tác rà soát quỹ đất, tài sản gắn liền v i đất trên địa bàn 

tỉnh năm 2020; gắn v i quy họach, kế hoạch sử dụng đất và phát triển kinh tế xã 

hội; tập trung và đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đấu giá quyển sử dụng đất 

và tài sản gắn liền v i đất ở những khu vực, địa bàn còn tiềm năng, góp phần tăng 

thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, hoàn thành kế hoạch đầu tư 

công trung hạn năm 2020 của tỉnh. 

Tiếp tục tập trung thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, hiện đại hóa, cắt 

giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho 

bạc nhà nư c; góp phần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh 

nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp: 

- Tổ chức thực hiện xây dựng và triển khai các chương tr nh, kế hoạch 

nhiệm vụ năm 2020 về cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính, điều 

kiện kinh doanh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để những cải cách thủ 

tục hành chính đi vào thực tế, tạo thuận l i cho doanh nghiệp, người nộp thuế.  

- Tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đề ra về cải thiện môi trường 

kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. 

b)  Về chi ngân sách 

Thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách gắn v i các giải pháp tiếp tục tháo 

g  khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, duy tr  ổn định và phát triển 

kinh tế, phát triển doanh nghiệp; quyết liệt chỉ đạo quản lý, điều hành chi ngân sách 

theo dự toán, chặt chẽ, tiết kiệm: 

Kiên quyết thực hiện các mục tiêu cơ cấu lại NSNN; đẩy mạnh cơ cấu lại 

thu, chi ngân sách, trong đó phấn đấu giảm chi thường xuyên, dành nguồn tăng 

chi đầu tư phát triển; tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn 

lực NSNN gắn v i huy động tối đa các nguồn lực ngoài nhà nư c để thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội.  

Tổ chức điều hành chi NSNN năm 2020 theo dự toán đư c giao, đảm bảo 

chặt chẽ; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và công khai, minh bạch việc sử 

dụng NSNN; siết chặt kỷ cương kỷ luật ngân sách. 

- Các ngành, đơn vị, các huyện, thành phố thực hiện phân bổ dự toán chi 

NSNN năm 2020 đư c giao ngay từ đầu năm, theo đúng nhiệm vụ, định mức, thứ 

tự ưu tiên. Chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền các khó khăn, vư ng mắc (nếu 

có) để kịp thời xử lý. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đầu tư; 

nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; không để phát 

sinh n  đọng  DCB m i. Quản lý chặt chẽ, đúng quy định của Luật ngân sách 
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nhà nư c và hạn chế các khoản ứng trư c dự toán NSNN năm sau và chi chuyển 

nguồn sang năm sau. 

- Từng ngành, đơn vị, các huyện, thành phố chủ động rà soát, sắp xếp các 

nhiệm vụ chi; triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên ngay từ khâu phân bổ 

dự toán và cả trong quá tr nh thực hiện; không bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ 

chi chưa thực sự cấp thiết; hạn chế mua sắm ô tô công và trang thiết bị đắt tiền; 

hạn chế tối đa tổ chức các hội nghị, l  hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nư c 

ngoài...; quản lý chặt chẽ việc sử dụng tài sản công; nghiêm túc thực hiện định 

mức xe ô tô công đảm bảo h p lý, hiệu quả, tiết kiệm; tiếp tục thực hiện các quy 

định về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương, kết h p triệt để tiết kiệm chi 

gắn v i sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao mức độ tự chủ tài 

chính của đơn vị sự nghiệp công lập.  

Chủ động sử dụng dự phòng và các nguồn lực h p pháp của địa phương để 

xử lý các nhiệm vụ chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và 

các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách, đột xuất phát sinh theo quy định. Trường 

h p thu ngân sách không đạt dự toán th  phải chủ động sắp xếp, cắt, giảm, giãn 

các nhiệm vụ chi đã bố trí dự toán và sử dụng các nguồn tài chính h p pháp theo 

quy định của Luật ngân sách nhà nư c. 

Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hiệu lực, hiệu quả và đẩy mạnh 

đổi m i cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập, giá dịch vụ công; Tăng cường 

công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập 

và ngoài công lập, đảm bảo c ng v i việc điều chỉnh giá, phải nâng cao chất 

lư ng, số lư ng dịch vụ công;  triển khai có hiệu quả cơ chế hoạt động tự chủ của 

đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của 

Chính phủ, gắn v i thúc đẩy lộ tr nh chuyển đơn vị sự nghiệp công thành công ty 

cổ phần.  

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách trong xây dựng cơ chế, 

chính sách và thực thi công vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát 

và công khai, minh bạch trong thu, chi NSNN, đầu tư  DCB, quản lý, sử dụng tài 

sản công, đất đai, tài nguyên, khoáng sản,...; thực hiện nghiêm các kết luận thanh 

tra, kiểm toán: 

- Các ngành, đơn vị và các huyện, thành phố thực hiện nghiêm kỷ luật tài 

chính - NSNN; hạn chế tối đa việc chuyển nguồn ngân sách sang năm sau. Thực 

hiện nghiêm túc chương tr nh và kế hoạch của tỉnh về tăng cường thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí. 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra và việc xử lý sau thanh, 

kiểm tra, kiểm toán đối v i những trường h p vi phạm, gây lãng phí tiền, tài sản 

nhà nư c, tài nguyên thiên nhiên.  

- Nâng cao vai trò và năng lực quản lý, điều hành về tài chính ngân sách 

của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lư ng đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức, nhất là công chức làm công tác tài chính, kế toán tại các 

đơn vị sử dụng ngân sách và cấp xã, nh m đảm bảo thực hiện đúng các chuẩn 

mực kế toán hiện hành và yêu cầu quản lý theo quy định; Thực hiện chế độ công 
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khai tài chính- ngân sách đầy đủ đối v i tất cả các cấp, các cơ quan, đơn vị các tổ 

chức và doanh nghiệp. 

- Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương; yêu cầu các sở, 

ngành, đơn vị sử dụng ngân sách, các cấp ngân sách sắp xếp lại các khoản chi 

trong phạm vi dự toán năm 2020 đư c giao, triệt để tiết kiệm chi tiêu, cắt giảm 

các khoản chi không cần thiết, lãng phí,... và phấn đấu tăng nguồn thu sự nghiệp 

để tự đảm bảo nguồn điều chỉnh tăng lương của cơ quan, địa phương mình theo 

quy định của Chính phủ. 

 1.1.2. Phân công thực hiện: 

- Lãnh đạo Sở phụ trách: Đồng chí Giám đốc, các đồng chí Phó Giám đốc 

Sở Tài chính; 

- Phòng chuyên môn chủ tr  thực hiện: phòng Quản lý Ngân sách (đồng chí 

Hoàng Thị Nương, Trưởng phòng). Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp (đồng 

chí Đinh Thị Vừng, Phó Trưởng phòng phụ trách). Phòng Tài chính Đầu tư (đồng 

chí Nguy n Văn Lực, Trưởng phòng) 

- Phòng chuyên môn phối h p thực hiện: Tài chính Doanh Nghiệp, Quản lý 

Giá và Công sản, Thanh tra Sở. 

- Đơn vị phối h p: Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc nhà nư c, các Sở, 

ban, ngành tỉnh; UBND các huyện thành phố; các Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

1.1.3.Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng tháng, quý, năm 2020. 

1.2. Xây dựng định mức chi thư ng xuyên, phân cấp nguồn thu nhiệm 

vụ chi th i  ỳ ổn định ngân sách 2021 - 2025 đảm bảo theo quy định của 

Luật Ngân sách nhà nước và phù hợp với nguồn lực của tỉnh 

1.2.1. Giải pháp thực hiện: 

- Chủ tr  phối h p v i các cơ quan đơn vị liên quan: tổng h p đánh giá t nh 

h nh thực hiện định mức chi thường xuyên theo Nghị quyết số 16/2016/NQ-

HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh Lạng Sơn về định mức chi thường 

xuyên ngân sách năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020. Đánh 

giá tình h nh thực hiện phan cấp nguồn thu nhiệm vụ chi theo Nghị quyết số 

15/2016/NQ-HĐND Ngày 09 /12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2017 và thời 

kỳ ổn định ngân sách 2017-2020. 

- Phối h p v i các cơ quan đơn vị xây dựng định mức chi thường xuyên, 

phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2021 – 2025 đảm bảo 

thực hiện đúng quy định của Luật NSNN; thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm 

vụ chi có gắn liền trách nhiệm quản lý của từng cấp chính quyền địa phương 

nh m khai thác tối đa nguồn thu, khuyến khích tăng thu tạo quyền chủ động cho 

chính quyền cấp cơ sở; định mức chi ph  h p v i khả năng cân đối của ngân sách, 

đảm bảo kinh phí để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

an ninh, quốc phòng giai đoạn 2021-2025 theo các Nghị quyết, Quyết định của 
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Trung ương và địa phương; đảm bảo tổng mức dự toán chi thường xuyên năm 

2021 không thấp hơn mặt b ng dự toán 2020 và có mức tăng h p lý. 

Kế thừa những kết quả đã đạt đư c và sửa đổi, bổ sung để khắc phục những 

tồn tại, bất cập trong quá tr nh thực hiện định mức chi thường xuyên, phân cấp 

nguồn thu nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020. 

1.2.2. Phân công thực hiện 

(1) Định mức chi thường xuyên 

- Lãnh đạo sở phụ trách: Đồng chí Giám đốc Sở, Phó Giám đốc sở đồng chí 

Vũ Hoàng Quý chủ tr . 

- Phòng chuyên môn chủ tr  thực hiện: phòng Quản lý Ngân sách (đồng chí 

Hoàng Thị Nương - trưởng phòng, các phó trưởng phòng). Phòng Tài chính Hành 

chính sự nghiệp (đồng chí Đinh Thị Vừng – phó trưởng phòng phụ trách, các phó 

trưởng phòng).  

- Phòng chuyên môn phối h p thực hiện: Tài chính đầu tư, Tài chính Doanh 

Nghiệp, Quản lý Giá và Công sản, Thanh tra sở. 

- Đơn vị phối h p: Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc nhà nư c, các sở, 

ban, ngành tỉnh; UBND các huyện thành phố; các Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

(2) Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi 

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

- Người chủ tr : Đồng chí Hoàng Thị Nương -Trưởng phòng Quản lý Ngân 

sách; 

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

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

sản, Thanh tra Sở. 

- Cơ quan, đơn vị phối h p: Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc nhà nư c, 

các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện thành phố; các doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh. 

1.2.3. Thời gian thực hiện: Dự thảo xong trư c tháng 9 để tr nh kỳ họp 

UBND tỉnh tháng 9. Sau đó, tiếp thu sửa đổi, hoàn chỉnh dự thảo tr nh HĐND 

trong phiên họp cuối năm 2020. 

2. Tiếp tục thực hiện tốt c ng tác rà soát quỹ đất, tài sản c ng gắn li n 

với đất trên địa bàn tỉnh; gắn với quy hoạch,  ế hoạch sử dụng đất và phát 

triển  inh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt c ng tác đấu giá quy n sử dụng 

đất và tài sản gắn li n với đất ở những  hu vực, địa bàn còn ti m năng. 

Tham mưu thực hiện có hiệu quả phư ng án sắp xếp lại, xử l  xe   t  của các 

c  quan, tổ chức, đ n vị thuộc phạm vi quản l  của tỉnh Lạng S n được phê 

duyệt. 

2.1. Thực hiện tốt c ng tác rà soát quỹ đất, tài sản gắn li n với đất trên 

địa bàn tỉnh năm 2020; gắn với quy hoạch,  ế hoạch sử dụng đất và phát 
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triển  inh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt c ng tác đấu giá quy n sử dụng 

đất và tài sản gắn li n với đất ở những  hu vực, địa bàn còn ti m năng. 

2.1.1. Giải pháp thực hiện 

- Thứ nhất, thực hiện tốt công tác rà soát quỹ đất, tài sản gắn liền v i đất 

trên địa bàn tỉnh năm 2020; gắn v i quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và phát triển 

kinh tế - xã hội. 

+ Chủ tr , phối h p v i Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở  ây dựng và các 

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

năm 2020; Tổng h p tài sản công thuộc tỉnh quản lý để tham mưu cho UBND 

tỉnh phương án quản lý, xử lý đảm bảo h p lý, hiệu quả. 

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

Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản quy định và hư ng dẫn dư i Luật và 

Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành 

Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Thứ hai, tiếp tục thực hiện tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất và tài 

sản gắn liền v i đất ở những khu vực, địa bàn còn tiềm năng;  

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

bán đấu giá và tr nh phê duyệt giá khởi điểm theo phân cấp. Tiếp tục phối h p v i 

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

thực hiện đấu giá kịp thời đối v i những khu đất UBND tỉnh đã ban hành quyết 

định bán đấu giá. 

2.1.2. Phân công thực hiện: 

- Chỉ đạo thực hiện: Nguy n Anh Yến, Phó Giám đốc 

- Chủ tr : Phạm Quang Thành, Trưởng phòng Quản lý giá và Công sản 

- Công chức phối h p: Nông Văn Hiển, Đặng Thu Quyên, Nguy n Thị 

Phương Lan, Nguy n Thị Nga, Phạm Dương Nguyệt Linh, Phạm Thị Thu Trang. 

- Cơ quan phối h p: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở  ây dựng, UBND 

các huyện, thành phố. 

2.1.3. Thời gian thực hiện: Quý II đấu giá 08 cơ sở nhà, đất; Quý III đấu 

giá 13 cơ sở nhà, đất; Quý IV đấu giá 09 cơ sở nhà, đất. 

2.2. Tham mưu thực hiện có hiệu quả phư ng án sắp xếp lại, xử l  xe   

t  của các c  quan, tổ chức, đ n vị thuộc phạm vi quản l  của tỉnh Lạng S n 

được phê duyệt 

2.2.1. Giải pháp thực hiện 

- Thứ nhất: Tr nh UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chuyển, thanh lý, 

thu hồi toàn bộ xe ô tô đã đư c UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý 

tại Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 đảm bảo việc quản lý, sử 

dụng xe ô tô theo đúng tiêu chuẩn, định mức, phát huy hiệu quả sử dụng xe ô tô, 

đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác; thanh lý toàn bộ xe dôi dư thông qua các hình 
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thức bán đấu giá, thu tiền nộp NSNN tạo nguồn kinh phí trang bị m i xe ô tô theo 

quy định. 

- Thứ hai: Tr nh UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên 

d ng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc pham vi quản lý của UBND 

tỉnh Lạng Sơn để làm căn cứ lập kế hoạch và dự toán mua sắm, điều chuyển; đảm 

bảo việc quản lý, sử dụng, xử lý đư c thực hiện đúng mục đích, công khai, minh 

bạch, hiệu quả và ph  h p v i khả năng cân đối NSNN. 

- Thứ ba: Tr nh UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên 

d ng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc pham vi quản lý của UBND 

tỉnh Lạng Sơn  

2.2.2. Phân công thực hiện 

- Chỉ đạo thực hiện: Nguy n Anh Yến, Phó giám đốc 

- Chủ tr : Phạm Quang Thành, Trưởng phòng Quản lý giá và Công sản 

- Công chức thực hiện: Nông Văn Hiển, Đặng Thu Quyên, Nguy n Thị 

Phương Lan, Ph ng Thị Linh, Phạm Dương Nguyệt Linh, Lương Nguyên Ngọc. 

- Cơ quan phối h p: Các Sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố có xe thanh lý. 

Trình UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang 

bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc pham vi quản lý của UBND tỉnh Lạng 

Sơn  

- Chủ tr : Phạm Quang Thành, Trưởng phòng Quản lý giá và Công sản 

- Công chức thực hiện: Nguy n Thị Phương Lan, Phạm Thị Thu Trang. 

- Cơ quan phối h p: Các Sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố. 

2.3. Thời gian thực hiện:  

- Điều chuyển xe ô tô: Thực hiện xong trong Quý  I/2020 

- Thanh lý xe ô tô: Quý I/2020 thanh lý 35 xe; quý II/2020 thanh lý 40 xe.  

- Tr nh UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên d ng 

trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc pham vi quản lý của UBND tỉnh 

Lạng Sơn: Tháng 5/2020. 

3. Tham mưu UBND tỉnh và thực hiện tốt c ng tác quản l  các quỹ 

trong và ngoài ngân sách theo chức năng, nhiệm vụ được phân c ng; thực 

hiện tốt c ng tác thanh tra,  iểm tra tài chính; thực hiện các  ết luận các c  

quan thanh tra Trung ư ng và  ết luận,  iến nghị của Kiểm toán nhà nước 

3.1. Tham mưu UBND tỉnh và thực hiện tốt c ng tác quản l  các quỹ 

trong và ngoài ngân sách theo chức năng, nhiệm vụ được phân c ng. 

3.1.1. Giải pháp thực hiện 
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- Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 792/NQ-UBTVQH14 

ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về một số nhiệm vụ 

và giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng 

các quỹ tài chính nhà nư c ngoài ngân sách nhà nư c 

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành công văn chỉ đạo các cơ quan đơn vị 

có các quỹ ngoài ngân sách thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động các 

Quỹ thuộc thẩm quyền để xem xét những khó khăn, vư ng mắc trong tổ chức 

thực hiện về việc huy động, sử dụng  vốn. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động của Quỹ, đảm bảo 

công khai, minh bạch. 

- Kịnh thời hư ng dẫn các đơn vị công tác quản lý, sử dụng, quyết toán các 

nội dung chi từ quỹ nh m hạn chế, tránh thất thoát nguồn lực Nhà nư c tại các 

Quỹ tài chính ngoài ngân sách Nhà nư c. 

3.1.2. Phân công thực hiện: 

- Lãnh đạo sở phụ trách: Đồng chí Giám đốc Sở. 

- Phòng chuyên môn chủ tr  thực hiện: Quản lý Ngân sách (Đồng chí 

Nguy n Thu Hường, phó trưởng phòng);. 

- Phòng chuyên môn thực hiện: Tài chính Hành chính sự nghiệp, Tài chính 

đầu tư, Tài chính Doanh Nghiệp, Thanh tra sở. 

- Đơn vị phối h p: Các cơ quan, đơn vị chủ quản có quản lý Quỹ ngoài 

ngân sách, UBND các huyện thành phố. 

3.1.3. Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng tháng, quý, năm 2020. 

3.2. Thực hiện tốt c ng tác thanh tra,  iểm tra tài chính:  

Tập trung thanh tra ở các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng các nguồn kinh và 

công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại các đơn vị; Thanh tra việc quản lý 

và sử dụng nguồn kinh phí vệ sinh môi trường; Thanh tra việc quản lý, sử dụng các 

nguồn kinh phí và công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí của tại; Thanh tra 

công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí khắc phục thiên tai bư c 1 và kinh phí 

duy tu, bảo dư ng các công tr nh. Thực hiện kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền và theo sự chỉ đạo của cấp trên khi có 

phát sinh.  

3.2.1. Giải pháp thực hiện 

- Thành lập 7 đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra, trong đó: Thành lập 2 

đoàn thanh tra để thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh và công tác thực 

hành tiết kiệm chống lãng phí tại 2 huyện Tràng Định và Văn Lãng; 2 đoàn thanh 

tra việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí vệ sinh môi trường (Bao gồm: Giá dịch vụ 

vệ sinh môi trường; Công tác đấu thầu; công tác Thanh quyết toán nguồn kinh phí vệ 

sinh môi trường đối v i thành phố Lạng Sơn  và huyện Văn Lãng; Thành lập 2 đoàn 

thanh tra  việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và công tác thực hành tiết 

kiệm chống lãng phí của đơn vị  Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Trung tâm 

Y tế huyện Hữu Lũng; 1 đoàn thanh tra Thanh tra công tác quản lý và sử dụng 

nguồn kinh phí khắc phục thiên tai bư c 1. 
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Các đoàn thanh tra đư c thành lập có từ 3-4 người, trong đó đồng chí Chánh 

hoặc phó chánh Thanh tra là trưởng đoàn. 

3.2.2. Phân công thực hiện 

- Chỉ đạo thực hiện và giám sát các cuộc thanh tra: Vũ Hoàng Quý, Phó 

giám đốc 

- Chủ tr  xây dựng kế hoạch thanh tra tại các đ t Thanh tra : Đào Văn 

Thành,  Phó Chánh Thanh tra, phụ trách Thanh tra. 

- Công chức thực hiện: Nghiêm Thị Hà, Tống Minh Đoài; Hoàng Mỹ Yên, 

Nguy n Thị Hà, Nguy n Thị Lan Phương, Nông Thị Địa. 

- Cơ quan phối h p: Các Sở, ban, ngành, các cơ quan là đối tư ng Thanh 

tra trong quyết định số 222/QĐ-STC ngày 16/12/2019 của Giám đốc Sở Tài 

chính. 

3.2.3. Thời gian thực hiện:  

- Tất cả các cuộc thanh tra phải thực hiện xong trong Quý  IV/2020. Trong 

đó tháng 3 và tháng 4 thực hiện 2 cuộc; Tháng 6 và tháng 7 thực hiện 2 cuộc; 

Tháng 9 và tháng 10 thực hiện 2 cuộc; Tháng 11 và 12 thực hiện 1 cuộc. 

3.3. Thực hiện các  ết luận các c  quan thanh tra Trung ư ng và  ết 

luận,  iến nghị của Kiểm toán nhà nước 

3.3.1. Giải pháp thực hiện: 

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị đư c 

kiểm toán nghiêm túc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán 

nhà nư c. 

- Thường xuyên phối h p v i các đơn vị đư c kiểm toán để trao đổi, đôn 

đốc, xử lý những kết luận, kiến nghị chưa thực hiện của Thanh tra trung ương, 

Kiểm toán nhà nư c. 

- Chủ tr  phối h p v i đơn vị liên quan tổng h p kết quả thực hiện các kiến 

nghị của Thanh tra, Kiểm toán nhà nư c, xây dựng báo cáo của UBND tỉnh báo 

cáo Thanh tra, Kiểm toán Nhà nư c, Bộ Tài chính theo yêu cầu; báo cáo, đề xuất 

UBND tỉnh hư ng xử lý đối v i những nội dung kiến nghị không có khả năng 

thực hiện. 

3.3.2. Phân công thực hiện 

- Lãnh đạo sở phụ trách: Đồng chí Giám đốc Sở, Phó Giám đốc sở Vũ 

Hoàng Quý chỉ đạo. 

- Phòng chuyên môn chủ tr  thực hiện: Quản lý Ngân sách (Đồng chí 

Nguy n Thu Hường, phó trưởng phòng). 

- Phòng chuyên môn thực hiện: Tài chính Hành chính sự nghiệp, Tài chính 

đầu tư, Tài chính Doanh Nghiệp, Quản lý Giá và Công sản. 
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- Đơn vị phối h p: Các cơ quan, ban, ngành tỉnh; các đơn vị thụ hưởng 

NSNN; các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; các doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

III. T  CHỨC THỰC HIỆN 

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

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

hiện và báo cáo kết quả, tiến độ triển khai thực hiện theo quy định./. 

                                                                                                                                                                                  
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (Báo cáo);  

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở Tài chính; 

- Các Phòng; Thanh tra;Văn phòng; 

- Tổ công tác; 

-  Lưu VT.  

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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