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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020, 

phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 và kế hoạch 

tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023. 
  

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Năm 2020, năm cuối thực hiện các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng 

Sơn lần thứ XVI và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, nhiệm vụ ngân sách nhà 

nước (NSNN) được triển khai trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều 

khó khăn do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, cùng với đó là tác 

động không thuận lợi của thời tiết những tháng đầu năm (mưa đá, giông, lốc..), 

dịch tả lợn Châu Phi chưa được khống chế hoàn toàn đã làm ảnh hưởng hầu hết đến 

các lĩnh vực kinh tế - xã hội và ảnh hưởng lớn đến công tác thực hiện nhiệm vụ NSNN. 

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

với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh; sự nỗ 

lực phấn đấu cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng 

lớp nhân dân, công tác thu, chi NSNN năm 2020 đã đạt được những kết quả quan 

trọng, góp phần kiểm soát dịch bệnh, từng bước phục hồi và phát triển các hoạt 

động kinh tế - xã hội, cân đối thu, chi ngân sách, an sinh xã hội được đảm bảo, trật 

tự an toàn xã hội được giữ vững.  

Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) 

báo cáo HĐND tỉnh về tình hình thực hiện ngân sách năm 2020 và phương án phân 

bổ ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2021, Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà 

nước 3 năm giai đoạn 2021-2023 như sau: 

                                           

Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NĂM 2020 

 

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 

UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt thực hiện “mục tiêu 

kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, duy trì phục hồi và phát 

triển các hoạt động kinh tế - xã hội và đảm bảo đời sống Nhân dân. Với quyết tâm 

điều hành chủ đôṇg, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất Nghi ̣ quyết của HĐND 

tỉnh về dư ̣toán NSNN năm 2020, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành nhiều kế hoạch, 
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văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước1, triển 

khai chỉ đạo quyết liệt các nhiêṃ vu,̣ giải pháp đươc̣ giao ngay từ đầu năm.  

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID- 19, đã tổ chức triển khai kịp 

thời, có hiệu quả các văn bản của Chính phủ về các giải pháp miễn, giảm, giãn 

thuế và các khoản thu ngân sách theo quy định. Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ 

tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kết hợp với các biện pháp hỗ trợ khác 

nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, thu hút các nguồn 

vốn đầu tư mới. Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành triển khai kịp thời 

các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với 

dịch bệnh COVID - 192, xây dựng kịch bản điều hành ngân sách tương ứng với 

từng cấp độ dịch bệnh và tình hình thực tế; 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, đơn vị, UBND các huyện, 

thành phố thường xuyên rà soát, dự báo, đánh giá kỹ những yếu tố tác động làm 

tăng, giảm nguồn thu theo từng lĩnh vực, sắc thuế; tập trung khai thác các nguồn 

thu có tiềm năng để bù đắp cho những khoản thu giảm do ảnh hưởng của đại dịch 

COVID – 19; chỉ đạo 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; tập trung xử lý, tổ chức thu hồi nợ đọng của các đối tượng đã 

đến hạn, đặc biệt là tiền sử dụng đất còn nợ của các hộ gia đình, cá nhân để giảm 

số nợ thuế; tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và chuyển giá; kịp thời giải quyết thủ tục thông quan cho hàng hóa 

và phương tiện vận tải tại khu vực cửa khẩu.  

UBND tỉnh đã yêu cầu các sở ngành, UBND các huyện, thành phố tập 

trung phân bổ dư ̣toán chi ngân sách đươc̣ giao ngay từ đầu năm cho các đơn vị sử 

dụng ngân sách theo quy điṇh. Tổ chức kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 tại tất cả các huyện, 

thành phố. Hằng tháng tổ chức họp chuyên đề tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về 

thu, chi NSNN, công tác giải phóng mặt bằng, trọng tâm là các dự án trọng điểm, 

đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công...  

Điều hành chi NSNN năm 2020 theo đúng dư ̣ toán, chặt chẽ, bảo đảm sử 

duṇg ngân sách triêṭ để tiết kiêṃ, hiêụ quả, đúng chế đô ̣quy điṇh, không bổ sung 

kinh phí đối với những nhiệm vụ chưa cần thiết, cấp bách để đảm bảo cân đối 

NSNN. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, chống thất thoát, lãng phí, tham 

                                           
1 Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành 

thực hiện phát triển KT – XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 

20/3/2020 về ban hành Chương trình Thưc̣ hành tiết kiêṃ, chống lãng phí năm 2020; Kế hoạch số 06/KH-UBND 

ngày 13/01/2020 về thực hiện Nghị quyết 101-NQ/TU ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm 

nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2020... 
2 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; Công văn số 842/UBND-KT ngày 20/7/2020 V/v đẩy 

mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2020; 

Công văn số 1029/UBND-KT ngày 24/8/2020 về việc tổ chức thu nợ thuế và nợ tiền sử dụng đất…. 
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nhũng, thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của thanh tra, Kiểm toán Nhà 

nước. Cân đối nguồn kinh phí đảm bảo kịp thời thực hiện phòng, chống dịch 

COVID-19, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, cơ chế chính sách của tỉnh 

ban hành và một số nhiệm vụ thật sự cấp bách. 

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn  

Dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2020 được HĐND tỉnh giao là 

6.150.100 triệu đồng. Ước thực hiện được 6.202.551 triệu đồng, đạt 105,7% dự 

toán Trung ương giao, đạt 100,9% dự toán tỉnh giao, bằng 89,4% so với cùng kỳ, 

trong đó: 

 - Thu nội địa: dự toán thu là 2.750.100 triệu đồng; ước thực hiện được 

2.600.000 triệu đồng, đạt 105,4% dự toán Trung ương giao, đạt 94,5% dự toán 

tỉnh giao, bằng 81,3% so với cùng kỳ.  

 Trong đó: dự toán giao thu NSNN trên địa bàn các huyện, thành phố là 

1.491.600 triệu đồng; ước thực hiện được 1.427.472 triệu đồng, đạt 95,7% dự toán 

giao, bằng 77,3% so với cùng kỳ.  

 - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: dự toán thu là 3.400.000 triệu đồng; ước 

thực hiện được 3.600.000 triệu đồng, đạt 105,9% dự toán giao, bằng 97,2% so với 

cùng kỳ.  

 - Thu các khoản huy động đóng góp: 2.551 triệu đồng. 

(Chi tiết theo biểu số 01, 02 kèm theo). 

 2. Đánh giá chung về tình hình thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 

 Mặc dù nền kinh tế chịu tác động tiêu cực bởi dịch bệnh COVID-19 ảnh 

hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực kinh tế xã hội và trong bối 

cảnh thu ngân sách cả nước dự kiến giảm, tuy nhiên tổng thu NSNN trên địa bàn 

tỉnh năm 2020 đạt dự toán giao, trong đó: ước thực hiện tăng 5,7% so dự toán 

Trung ương giao và đạt 100,9% dự toán tỉnh giao. Cụ thể: 

 - Về thu nội địa: ước thực hiện 2.600.000 triệu đồng,  tăng 5,4% dự toán 

Trung ương giao, đạt 94,5% so với dự toán tỉnh giao, bằng 81,3% so với cùng kỳ.  

 Trong tổng số 14 khoản thu, có 08 khoản thu đạt và vượt dự toán3, do một 

số khoản thu tăng như: thu từ khu vực nhà nước Trung ương tăng 10 tỷ đồng so 

với dự toán (do tác động bởi dịch bệnh, cơ bản thu tại các doanh nghiệp nhà nước 

ở Trung ương có chi nhánh tại địa phương không đạt dự toán giao, nhưng do 

trong năm 2020 phát sinh tăng đột biến một số khoản thu từ Tổng Công ty phân 

bổ về gồm Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc: 60,8 tỷ đồng (thuế thu nhập 

doanh nghiệp:16 tỷ đồng, thuế tài nguyên: 44,8 tỷ đồng theo biên bản của Thanh 

tra Chính phủ) và Tổng Công ty Điện lực: 39,4 tỷ đồng (thuế thu nhập doanh 

                                           
3 Gồm: Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương (103,3%), Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 

(111,3%), Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (112,5%), Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (118,8%), 

Thu tiền sử dụng đất (100,1%), Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước (131,8%), Thu khác ngân sách (112,5%), Thu xổ 

số kiến thiết (118,2%).   
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nghiệp) nên thu từ khu vực nhà nước Trung ương thu vượt dự toán giao); thu từ 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (do một số doanh nghiệp có số thu tăng 

như: Công ty cổ phần Kim Đạt số nộp ngân sách tăng 771 triệu so với năm 2019; 

Công ty liên doanh vận tải ô tô Sơn Đức tăng 411 triệu so với năm 2019); đẩy 

mạnh thu hồi nợ đọng các loại thuế như thu nợ tiền chuyển đổi mục đích sử dụng 

đất... 

Có 06 khoản thu không đạt dự toán4; một số sắc thuế như thuế giá trị gia 

tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp tháng 3, 4, 5 và Quý II năm 2020 được giãn nộp 

5 tháng, tác động giảm thu NSNN; thực hiện chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ 

theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ từ ngày 28/6/2020 

làm giảm 17 tỷ đồng số thu lệ phí trước bạ. Thu phí, lệ phí là khoản thu bị giảm 

thu rõ nét nhất do ảnh hưởng dịch bệnh5. 

Trong năm có 02 khoản thu không giao dự toán nhưng phát sinh số thu 

trong năm là Thuế sử dụng đất nông nghiệp: 1.000 triệu đồng và thu tiền bán nhà, 

thuê nhà: 60 triệu đồng. 

- Thu trên địa bàn các huyện, thành phố: ước thực hiện: 1.427.472 triệu 

đồng, đạt 95,7% dự toán giao. Các huyện, thành phố đã chỉ đạo tích cực triển khai 

các giải pháp, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế làm tốt công tác quản lý thu, 

nhất là các địa bàn trọng điểm, đảm bảo thu đúng, thu kịp thời các khoản phát 

sinh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thuế, quyết liệt xử lý thu hồi nợ đọng 

thuế. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, chỉ có 5/11 huyện thành phố ước 

đạt và vượt dự toán, 6/11 huyện, thành phố ước không đạt dự toán giao6. Nếu loại 

trừ tiền thu sử dụng đất, xổ số kiến thiết, phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, 

công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu chỉ có 3/11 huyện 

thành phố ước đạt và vượt dự toán (Lộc Bình, Đình Lập, Văn Quan), 8/11 huyện, 

thành phố còn lại ước không đạt dự toán giao. 

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: ước thực hiện: 3.600.000 triệu đồng, đạt 

105,9% dự toán giao. 

Trong điều kiện xuất nhập khẩu giao thương với Trung Quốc gặp khó khăn 

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

                                           
 4 Có 06 khoản thu không đạt dự toán, gồm: Thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 88,4%, lệ phí trước bạ đạt 

78,9%, thuế thu nhập cá nhân đạt 91,8%, thuế bảo vệ môi trường đạt 94,3% dự toán, phí và lệ phí đạt 85,1%, thu 

tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 97,1%. 

5 Trong đó chủ yếu giảm từ thu 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 trường đối với khai thác khoáng sản, phí cấp thị thực và các giấy tờ 

liên quan đến xuất nhập cảnh...  Trong các khoản thu giảm, có khoản thu giảm sâu nhất là lệ phí trước bạ đạt 78,9% 

dự toán, bằng 74% so cùng kỳ; thu phí lệ phí, bao gồm cả phí trung ương thu được 40/50 tỷ đồng, đạt 80% dự toán, 

bằng 73,5% so cùng kỳ; 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 thu được 427/486,6 tỷ đồng, đạt 87,8% dự toán, bằng 73,8% so với cùng kỳ; phí bảo vệ 

môi trường đối với cấp quyền khai thác khoáng sản ước thu là 24,8/40 tỷ đồng, đạt 62,0% dự toán, bằng 67,5% so 

với cùng kỳ. 

6 Các huyện đạt và vượt gồm: Cao Lộc (105,4%), Lộc Bình (124,4%), Đình Lập (121,5%), Văn Quan 

(114,1%), Bắc Sơn (129,2%); Các huyện không đạt dự toán gồm: Hữu Lũng (99,2%), Chi Lăng (86,9%), Thành 

phố (95,4%), Văn Lãng (58,8%, nếu loại trừ đất, xổ số, phí cửa khẩu thu đạt 77%),  Tràng Định (82,2%), Bình Gia 

(82,6%). 
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Trung Quốc, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn năm 2020 giảm7. Tuy 

nhiên, số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu vượt dự toán giao đầu năm, do một số 

mặt hàng có số thu tăng đột biến (mặt hàng điện thoại di động, mặt hàng máy làm 

mát không khí tăng do nhu cầu của người dân); do ảnh hưởng của dịch bệnh 

COVID-19 vận tải hàng không, đường biển bị gián đoạn, doanh nghiệp chuyển sang 

nhập khẩu qua đường bộ, … công tác trao đổi thông tin đối ngoại chủ động và 

thường xuyên  đã tạo điều kiện thuận lợi cho thông quan, xuất nhập khẩu hàng hóa. 

III. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước 

Dự toán chi NSĐP năm 2020 được giao là 12.002.503 triệu đồng (trong đó: 

dự toán giao đầu năm là 11.728.293 triệu đồng, dự toán bổ sung trong năm 

274.210 triệu đồng), ước thực hiện chi năm 2020 là 12.839.476 triệu đồng, đạt 

107% dự toán giao, giảm 2,2% so với cùng kỳ, trong đó: 

1. Chi cân đối ngân sách địa phương 

Dự toán giao là 9.118.008 triệu đồng (dự toán giao đầu năm), ước thực hiện 

là 8.900.608 triệu đồng, đạt 97,6% dự toán, giảm 7,1% so với cùng kỳ, trong đó: 

- Chi đầu tư phát triển: dự toán chi 1.470.562 triệu đồng, ước thực hiện 

1.413.607 triệu đồng, bằng 96,1% dự toán, giảm 18,1% so với cùng kỳ. 

- Chi thường xuyên: dự toán chi là 7.462.602 triệu đồng, ước thực hiện 

7.350.860 triệu đồng, đạt 98,5% dự toán, giảm 6,4% so với cùng kỳ. 

2. Chi chương trình mục tiêu và nhiệm vụ khác  

Dự toán giao là 2.884.495 triệu đồng (trong đó: dự toán giao đầu năm là 

2.610.285 triệu đồng, dự toán bổ sung từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu 

274.210 triệu đồng), ước thực hiện đạt 2.730.313 triệu đồng, đạt 94,7% so với dự 

toán, bằng 123,8% so với cùng kỳ. 

(Chi tiết theo biểu số 03 kèm theo). 

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

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở ngành, UBND các huyện, 

thành phố tập trung phân bổ dư ̣toán ngân sách đươc̣ giao cho các đơn vị đảm bảo 

thời gian theo quy điṇh. Chủ đôṇg sử duṇg dư ̣phòng và các nguồn lưc̣ hơp̣ pháp 

khác của điạ phương để xử lý các nhiêṃ vu ̣ chi phòng, chống dịch COVID -19, 

dịch tả lợn Châu Phi; kinh phí cho đề án giao thông nông thôn; các nhiêṃ vu ̣

chính trị đối ngoại, an sinh xã hội và cơ chế, chính sách phát triển kinh tế xã hội. 

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

nhiệm vụ khác: căn cứ dự toán đã được cân đối từ đầu năm, các công trình, dự án 

trọng điểm được quan tâm bố trí vốn hợp lý; công tác giải ngân, thanh toán các 

nguồn vốn, tạm ứng theo hợp đồng được thực hiện khẩn trương, kiểm soát chặt 

chẽ. Công tác kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, tăng cường công tác quản lý, 

                                           
7
 Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn ước đạt 2.810 triệu USD, đạt 51,1% kế hoạch, giảm 40,8% so 

với cùng kỳ, trong đó: Kim ngạch xuất khẩu: 1.220 triệu USD, đạt 37,9% kế hoạch, giảm 52,2% so với cùng kỳ; 

kim ngạch nhập khẩu: 1.590 triệu USD, đạt 69,7% kế hoạch, giảm 27,7% so với cùng kỳ. Hàng xuất khẩu địa 

phương ước đạt 120 triệu USD, đạt 80% kế hoạch, giảm 12,7 so với cùng kỳ.  
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nâng cao chất lượng công trình xây dựng đã được lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo 

quyết liệt; điṇh kỳ hằng tháng, Ban Chỉ đạo dự án trọng điểm của tỉnh tiến hành 

họp xem xét về tình hình giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN và kiến 

nghị các giải pháp thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư; trong chỉ 

đạo điều hành đã kịp thời điều chỉnh, điều hòa các nguồn vốn của các dự án chậm 

giải ngân sang các dự án có nhu cầu nhưng còn thiếu vốn. Thực hiện ứng vốn từ 

Quỹ Phát triển đất tỉnh để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng công trình trọng 

điểm thiếu vốn, thực hiện tạm ứng ngân sách cho các dự án cần đẩy nhanh tiến độ, 

kịp thời đưa vào sử dụng trong năm 2020. 

- Đối với chi thường xuyên: UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn 

tiếp tục rà soát trình HĐND tỉnh ban hành, ban hành theo thẩm quyền sửa đổi, bổ 

sung các chính sách, chế độ chi NSNN, góp phần hoàn thiêṇ thể chế, tăng cường 

quản lý, nâng cao hiêụ quả sử duṇg NSNN, đảm bảo chi trong phạm vi dự toán 

HĐND quyết định. Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các ngành, 

đơn vị, các huyện, thành phố về viêc̣ điều hành NSNN, thưc̣ hiêṇ chi thường 

xuyên, mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2020.  

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 đại dịch COVID-19, thực hiện chi chế độ đặc thù trong phòng, 

chống dịch và kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh trên 236 tỷ 

đồng, đảm bảo nguồn lực để bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, 

trọng tâm (kinh phí đại hội Đảng các cấp, đề án giao thông nông thôn, an sinh xã 

hội và cơ chế, chính sách phát triển kinh tế xã hội...); 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, bảo đảm an sinh, trật tự an 

toàn xã hội. 

Trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, dự kiến 8/11 huyện, thành phố 

hụt thu ngân sách theo phân cấp, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, sắp xếp các nhiệm 

vụ chi, không bố trí cho các nhiêṃ vu ̣chưa thực sự cấp thiết. Chủ động bố trí các 

nhiệm vụ chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao mức 

đô ̣tư ̣chủ tài chính của đơn vi ̣sư ̣nghiêp̣ công lâp̣, sáp nhập đơn vị hành chính cấp 

xã. Các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh và các huyện thành phố thực hiện cắt 

giảm, tiết kiệm thêm những tháng cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh (bao gồm: cắt 

giảm tối thiểu 70% dự toán kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước và 

10% dự toán chi thường xuyên còn lại) với số tiền cắt giảm là 25 tỷ đồng; chủ 

động nguồn bù hụt thu để đảm bảo cân đối ngân sách. 

- Chi dư ̣phòng ngân sách: dự phòng ngân sách các cấp được quản lý chặt 

chẽ, sử dụng theo đúng quy định Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng 

dẫn, trong năm các cấp ngân sách đã chi 183.444 triệu đồng, đạt 100% dự toán 

giao đầu năm8. 

                                           
8 Trong đó: Chi cho công tác phòng chống dịch Covid-19 là 113.491 triệu đồng (chiếm 61,87% dự phòng 

ngân sách tỉnh), gồm: chi phòng chống dịch theo Nghị quyết số 37/NQ-CP là 63.056 triệu đồng (cấp tỉnh: 42.235 

triệu đồng, các huyện thành phố: 20.821 triệu đồng, tính đến 30/9/2020); chi hỗ trợ người dân theo Nghị quyết số 
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IV. Các nhiệm vụ tài chính khác 

1. Cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công  

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: thực hiện rà soát, sắp xếp các 

nhiệm vụ chi của các đơn vị dự toán tỉnh, các huyện, thành phố ngay từ khi giao 

dự toán, 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, rà soát 

thực hiện giảm chi, thu hồi kinh phí chi thường xuyên các nội dung hết nhiệm vụ 

chi, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 không thực hiện, giảm do đấu thầu... về 

ngân sách tỉnh số tiền 135 tỷ đồng bổ sung nguồn kinh phí: cải cách tiền lương 

khối tỉnh, kinh phí thực hiện các chế độ chính sách an sinh xã hội của tỉnh, chi 

phòng, chống dịch COVID-19, chi đầu tư trang thiết bị tối thiểu phục vụ dạy học, 

đổi mới chương trình sách giáo khoa và bổ sung chi khác ngân sách tỉnh.  

Chỉ đạo các đơn vị, các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện Nghị định số 

16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ 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. Tuy nhiên, do ảnh hưởng 

của dịch bệnh đã ảnh hưởng đến số thu và lộ trình thực hiện tự chủ của các đơn vị, 

nhất là các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực y tế. 

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 nợ công được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Tính đến 

01/01/2020 tổng dư nợ là 168.237 triệu đồng; số trả nợ các khoản vay trong năm 

là: 92.000 triệu đồng; số vay trong năm ước thực hiện: 34.472 triệu đồng; dư nợ 

dự kiến đến 31/12/2020 là: 110.709 triệu đồng, đảm bảo dưới mức trần nợ vay 

NSĐP theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và an toàn nợ công. Ngoài ra, 

trong năm UBND tỉnh đã trả nợ lãi vay 06 dự án vay lại vốn vay nước ngoài của 

Chính phủ số tiền là 610 triệu đồng, đảm bảo đúng thời gian quy định. 

2. Tăng cường quản lý thị trường, giá cả, kiểm soát lạm phát  

                                                                                                                                       
42/NQ-CP là 50.435 triệu đồng; Còn lại 69.953 triệu đồng chi các nhiệm vụ cấp bách khác (bù hụt thu ngân sách 

năm 2020, chi khắc phục hậu quả thiên tai...). 
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Công tác quản lý nhà nước về giá được thực hiện theo cơ chế thị trường; tôn 

trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh 

doanh; thực hiện điều tiết giá theo quy định của Luật giá để bình ổn giá; bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng 

và lợi ích của Nhà nước; thực hiện chương trình bình ổn giá thị trường theo chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính phù hợp với tình hình thực tế của 

tỉnh; 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 

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 Nguyên đán. 

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 NSNN, các mặt hàng 

thiết yếu và vật tư y tế; đồng thời ban hành quyết định danh mục hàng hóa, vật tư 

y tế phải kê khai giá, đăng ký giá9. 

Với tinh thần đồng hành, chung tay trong công tác phòng chống dịch, theo 

đề xuất của UBND tỉnh, trong thời gian dịch bệnh COVID-19 các doanh nghiệp 

kinh doanh bến bãi trên địa bàn tỉnh đã thực hiện điều chỉnh giảm giá dịch vụ, ủng 

hộ, hỗ trợ các khoản chi phí cho công tác phòng chống dịch và giảm giá dịch vụ 

cho các doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu10. UBND tỉnh đã quyết định miễn, 

giảm giá nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do ảnh hưởng của dịch bệnh 

COVID-19 (thời gian thực hiện miễn giảm 3 tháng). 

3. Nâng cao hiệu quả sử duṇg tài sản công  

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017 của Chính phủ, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 

nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, chỉ đạo 

Sở Tài chính chủ trì xây dựng kế hoạch, thực hiện bán đấu giá tài sản trên đất, 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư đã được phê 

duyệt phương án, tạo nguồn thu để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Thực hiện tốt 

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

với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, do 

ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tiến độ thực hiện công tác bán đấu giá các cơ 

sở nhà, đất dôi dư còn chậm. 

                                           
9 Quyết định sô 24/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn Bổ sung điểm đ, khoản 2 

Điều 8 Quy định quản lý nhà nước về Giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 

29/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh. 
10 Công ty TNHH xuân Cương tổng kinh phí ủng hộ, hỗ trợ và giảm giá dịch vụ là: 5.926.000.000 đồng 



9 

  

Tiếp tục triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô theo Nghị 

định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ đã được UBND tỉnh phê 

duyệt, thực hiện trình tự, thủ tục bán đấu giá xe ô tô thanh lý11. Ban hành tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng theo phân cấp thẩm quyền. Việc 

quản lý, sử dụng xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của tỉnh được sử dụng đúng mục 

đích, đảm bảo tiêu chuẩn, định mức và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác của 

các cơ quan, đơn vị. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, trang 

bị máy móc, thiết bị được thực hiện đầy đủ theo đúng thẩm quyền, làm cơ sở để 

Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan chức năng kiểm soát việc mua sắm tài sản, 

góp phần sử dụng ngân sách nhà nước hợp lý, hiệu quả. 

Chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan đơn 

vị, đặc biệt là việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục 

đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, góp phần khai thác tốt nguồn lực 

tài chính từ tài sản công, nâng cao tính tự chủ và góp phần đổi mới hoạt động của 

đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng tài sản 

công theo quy định. 

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

UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị được kiểm toán thực hiện 

nghiêm túc các kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước về NSĐP từ năm 

2018 trở về trước và Kiểm toán chuyên ngành, phối hợp thực hiện nghiêm túc 

triển khai các cuộc kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước đối với tỉnh Lạng Sơn năm 

201912. Đồng thời các ngành, các huyện, thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện 

thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt, tập trung vào các lĩnh vực: quản lý tài 

chính, đầu tư xây dựng, quản lý các nguồn kinh phí, thực hiện các quy định của 

Luật Phòng, chống tham nhũng... 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; công tác thanh tra, kiểm tra về thuế, kiểm 

tra sau thông quan đối với các doanh nghiệp, việc xử lý vi phạm hành chính được 

thực hiện nghiêm túc và quyết liệt13. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán 

đã góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật tài chính ngân sách, đồng thời tăng thu 

cho NSNN.   

                                           
11 đối với 74 xe, số thu nộp NSNN khoảng 5.760 triệu đồng (đợt 1 đã bán đấu giá 37 xe, thu 2.563 triệu 

đồng, đợt 2 dự kiến bán đấu giá 36 xe, thu 3.197 triệu đồng). 
12 Chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nhà nước, trong 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 năm 2018 thực hiện được 145/175 tỷ đồng, đạt 82,8%; số kiến nghị từ năm 2017 trở về trước đã thực 

hiện được là 26/58 tỷ đồng; thực hiện kiến nghị của KTNN ngân sách năm 2019 là 37,7/91,1 tỷ đồng.  
13 Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra: tính đến thời điểm báo cáo đã chỉ đạo tổ chức triển khai 82 cuộc 

thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài chính, kinh tế đối với 165 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đã kết thúc 55/82 

cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền 10.501,9 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân 

sách nhà nước 9.762,9 triệu đồng, đã thu hồi được 7.903,4 triệu đồng. Cục thuế đã t hực hiện 187 cuộc thanh 

kiểm tra, số tiền thuế truy thu và phạt sau thanh kiểm tra là 8.353 triệu đồng; giảm lỗ 43.279 triệu đồng; giảm khấu trừ 

3.718 triệu đồng. Cục Hải quan đã ra quyết định kiểm tra  sau thông quan 61 cuộc, đã hoàn thành kiểm tra 58 cuộc, 

tổng số thực thu ngân sách là 7.518,5 triệu đồng (trong đó: Số tiền thuế ấn định đã thu: 5.196,2 triệu đồng, số tiền 

phạt VPHC đã thu 839,5 triệu đồng, số tiền chậm nộp đã thu: 993,5 triệu đồng, số tiền nợ đã thu hồi: 489,1 triệu 

đồng). Cục Quản lý thị trường đã kiểm tra 2.204 vụ với số tiền xử lý VPHC là 31.055 triệu đồng, đã nộp NSNN 

17.863 triệu đồng bao gồm tiền XPVPHC, tiền thu lợi bất hợp pháp, tiền hàng hóa tịch thu.  
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Kiểm soát chặt chẽ cam kết chi NSNN, cải cách tài chính công theo hướng 

công khai, minh bạch, đảm bảo an toàn nợ công theo đúng quy định.  

5. Về thực hiện chính sách tín dụng, ngân hàng đảm bảo an toàn, hiệu quả 

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Cấy ủy, Chính quyền địa phương và 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với hoạt động tiền tệ, ngân hàng. Tích cực 

mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng; thực hiện có hiệu quả các giải 

pháp tăng cường huy động vốn để đáp ứng vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh; 

tập trung vốn cho 05 lĩnh vực ưu tiên theo quy định của Chính phủ và các chính 

sách ưu đãi của tỉnh; triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng 

trong quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với khách hàng nói chung và các giải pháp 

tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng của đại dịch COVID-

19 nói riêng, nhất là các doanh nghiệp vay vốn; triển khai các sản phẩm cho vay 

với lãi suất ưu đãi, thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ 

nguyên nhóm nợ, đánh giá lại chất lượng tín dụng và khả năng thu hồi của các 

khoản nợ để có biện pháp xử lý phù hợp, hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp vay 

vốn giảm bớt khó khăn, ổn định và phát triển, góp phần tích cực cho phát triển 

kinh tế - xã hội ở địa phương. Dự kiến đến 31/12/2020 tổng huy động vốn trên địa 

bàn đạt 31.030 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ; tổng dư nợ cho vay đạt 33.492 tỷ 

đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ. 

V. Một số hạn chế, tồn tại và nguyên nhân 

1. Hạn chế, tồn tại 

1.1. Về thu ngân sách 

 - Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2020 đạt dự toán giao, tuy nhiên thu nội 

địa đạt dự toán Trung ương giao nhưng không đạt dự toán tỉnh giao (ước đạt 

94,5% dự toán tỉnh giao, bằng 81,3% so với cùng kỳ), còn 06 khoản thu và thu 

điều tiết ngân sách địa phương theo phân cấp không đạt dự toán. 

- 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. Thu phí hạ tầng tại khu vực 

cửa khẩu thường xuyên biến động, phụ thuộc nhiều vào các chính sách pháp luật 

của nhà nước cũng như chính sách thương mại biên giới của phía Trung Quốc. 

 - Ý thức chấp hành chính sách, pháp luật về thuế của một số tổ chức, cá 

nhân còn hạn chế, một số lĩnh vực thu còn xảy ra thất thu thuế ảnh hưởng đến kết 

quả thực hiện tổng thu ngân sách nhà nước so với dự toán được giao. 

- Công tác xử lý nợ đọng thuế hiệu quả chưa cao14. Công tác thanh tra, kiểm 

tra thuế, thu hồi nợ thuế đã được tăng cường bằng nhiều hình thức, nhưng chưa 

                                           
14 Tổng số nợ thuế nội địa tại thời điểm 31/8/2020 là 147 tỷ đồng (trong đó: nợ dưới 90 ngày: 41 

tỷ đồng, nợ từ 91 đến 121 ngày: 5 tỷ đồng, nợ từ 121 ngày trở lên: 57 tỷ đồng, nợ đang chờ xử lý: 1 tỷ 
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đáp ứng được yêu cầu, còn doanh nghiệp lợi dụng chính sách, cơ chế thông thoáng 

để gian lận, trốn thuế; công tác quản lý doanh thu trong các lĩnh vực: sản xuất, 

kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải, kinh doanh taxi... còn hạn chế.  

1.2. Về chi ngân sách 

- Nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển, thực hiện Đề án, cơ chế, chính sách của tỉnh 

còn khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Còn có huyện chưa chủ động trong 

việc triển khai, bố trí nguồn kinh phí để thực hiện các chế độ, chính sách. 

- Việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý 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. Công tác quản lý, sử dụng ngân sách cũng như tài sản công ở một số 

cấp ngân sách, đơn vị, lĩnh vực còn chưa sát với tình hình thực tế, tiêu chuẩn, định 

mức của nhà nước và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao, lãng phí cho NSNN.  

- Một số chủ đầu tư, đơn vị áp dụng sai đơn giá, định mức, xác định quy mô 

đầu tư, giải pháp thiết kế trong xây dựng cơ bản chưa hợp lý, làm tăng tổng mức 

đầu tư, khó khăn cho công tác bố trí vốn, điều hòa thanh toán; việc lập, thẩm định, 

phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với một số dự án quy mô nhỏ chưa đảm 

bảo theo quy định dẫn đến làm tăng chi phí đầu tư, giảm hiệu quả nguồn vốn ngân 

sách nhà nước.  

- 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 

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, việc giải ngân kinh 

phí chương trình mục tiêu, vốn đầu tư ở một số ngành còn chậm.  

2. Nguyên nhân 

2.1. Về thu NSNN trên địa bàn 

(1) Do nền kinh tế chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh Covid-19 nên hầu hết 

các ngành, liñh vưc̣ du lịch, dịch vụ, kinh tế bi ̣ suy giảm tăng trưởng; số lượng 

doanh nghiệp phá sản, giải thể, tạm ngừng hoạt động tăng; hoaṭ đôṇg sản xuất - 

kinh doanh bi ̣đình trê.̣ Số lượng hộ nộp thuế khoán tại các chợ (chợ Tân Thanh, 

Chợ Đồng Đăng…) xin ngừng, nghỉ kinh doanh trong năm tăng. Các doanh nghiệp 

bến bãi cũng gặp khó khăn trong kinh doanh… Việc thành lập doanh nghiệp mới 

còn hạn chế. 

(2) Việc triển khai thực hiện các gói giải pháp hỗ trợ gia hạn tiền thuế, tiền 

thuê đất cho doanh nghiệp và người dân khiến số thu ngân sách sụt giảm so cùng 

kỳ và đến nay chưa hồi phục được, đã tác động làm giảm số thu ngân sách tỉnh. 

(3)  Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, doanh nghiệp trên 

địa bàn chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chưa hình thành khu, cụm  công 

                                                                                                                                       
đồng, nợ khó thu: 43 tỷ đồng); tổng số nợ thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu là 186,6 tỷ đồng (Số tính đến 

30/9/2020), trong đó nợ chờ xóa, xét, miễn giảm 178,2 tỷ đồng, nợ phạt vi phạm hành chính: 4,5 tỷ đồng, 

nợ có khả năng thu được 3,9 tỷ đồng.  
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nghiệp lớn, chưa thu hút được doanh nghiệp lớn đầu tư sản xuất. Hoạt động kinh 

doanh chủ yếu là thương mại, xuất nhập khẩu không ổn định do phụ thuộc vào 

chính sách thương mại biên giới của Trung Quốc.  

(4) 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. 

2.2. Về chi ngân sách địa phương 

(1) Năm 2020, là năm cuối của thời kỳ ổn định ngân sách, định mức chi 

thường xuyên được giữ ổn định như năm đầu thời kỳ ổn định (năm 2017), 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. 

(2) 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 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, 

cập nhật kỹ năng, kiến thức quản lý kinh tế, tiền và tài sản khác. 

 (3) Một số cơ chế, chính sách của Trung ương trong quản lý đầu tư xây 

dựng, thực hiện các chương trình mục tiêu có sự thay đổi; khó khăn, vướng mắc 

chưa kịp thời được xử lý nên phần nào ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân nguồn 

vốn. Trình tự thủ tục điều chỉnh, phê duyệt một số dự án sử dụng vốn ODA phức 

tạp, khối lượng nghiệm thu chưa đảm bảo giá trị theo từng đợt rút vốn; một số 

nguồn vốn Ban quản lý Trung ương chuyển về chậm... 

 Nhìn chung 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 gặp nhiều khó khăn, thách 

thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của 

Tỉnh ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự điều hành quyết liệt, linh 

hoạt của UBND tỉnh, cùng sự nỗ lực phấn đấu cao của cả hệ thống chính trị, các 

tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, công tác thu, chi ngân sách cơ bản 

đảm bảo đạt dự toán đầu năm giao, cân đối ngân sách, an toàn nợ công được đảm 

bảo; thu ngân sách đã đạt và vượt dự toán Trung ương giao; trong điều kiện 

nguồn lực khó khăn, chi ngân sách được quản lý, điều hành chặt chẽ, tiết kiệm, 
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chủ động đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, kể cả các nhiệm vụ cấp 

bách phát sinh do thiên tai, dịch bệnh, cho quốc phòng an ninh và cơ bản đảm bảo 

nguồn cho đầu tư phát triển theo dự toán năm 2020. 

 

 

 

Phần thứ hai 

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN 

SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA 

PHƯƠNG NĂM 2021 

 

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XVII, năm đầu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-

2025, kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025, với các yêu cầu, nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh, xác định mục tiêu NSNN năm 2021 là: huy động, phân 

bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước để ổn định kinh tế, thúc đẩy 

phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng; thực hiện cơ cấu 

lại ngân sách gắn với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới 

khu vực sự nghiệp công lập; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách, triệt 

để tiết kiệm chi ngân sách trên các lĩnh vực, nội dung, nhiệm vụ chi. 

I. Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 

Ngày 19/6/2020, Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 9 thông qua Nghị quyết 

số 122/2020/QH14 2020, theo đó tại khoản 5, Điều 1 của Nghị quyết quy định: 

“Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 sang năm 

2021. Lùi thời gian ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên sang 

năm 2021 để áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới”. Đồng thời tại Điều 14 

Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định: “Dự toán ngân sách địa phương năm 2021 được xây dựng theo quy định 

năm 2021 là năm kéo dài của thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-

2020”. Vì vậy, phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2021 được 

xây dựng theo quy định năm 2021 là năm kéo dài của thời kỳ ổn định ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2017-2020.  

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

Dự báo nền kinh tế còn nhiều khó khăn, phục hồi chậm do dịch bệnh 

COVID-19, việc xây dựng dự toán được thực hiện trên cơ sở đánh giá sát tình 

hình thực hiện thu NSNN năm 2020; phân tích, dự báo tình hình kinh tế trên địa 

bàn tỉnh, đặc biệt là những nhân tố tác động làm thay đổi tình hình đầu tư, phát 

triển sản xuất - kinh doanh và hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu năm 2021; 

các yếu tố tăng, giảm thu do thay đổi chính sách pháp luật về thu ngân sách.  

Thu NSNN trên địa bàn bao gồm cả thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ 

tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn 
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tỉnh là 5.835.000 triệu đồng (trong đó Trung ương giao là 5.635.000 triệu đồng, 

tỉnh giao tăng thêm 200.000 triệu đồng, từ nguồn thu phí sử dụng công trình kết 

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

địa bàn tỉnh và thu sử dụng đất). Trong đó: 

 - Thu nội địa là: 2.385.000 triệu đồng.  

 - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là: 3.450.000 triệu đồng. 

 - Thu NSĐP hưởng theo phân cấp là 2.170.200 triệu đồng. 

2. Dự toán chi ngân sách nhà nước 

Dự toán chi NSNN năm 2021 được xây dựng trên cơ sở tiếp tục áp dụng các 

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN giai đoạn 2017-

2020; đồng thời tiếp tục quán triệt các Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ 

chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công. 

Từ tình hình trên, định hướng bố trí dự toán chi NSNN năm 2021 tương ứng 

với khả năng thu NSNN. Tổng chi NSĐP là 10.737.348 triệu đồng, giảm 990.945 

triệu đồng so với dự toán tỉnh giao đầu năm 2020 (giảm chủ yếu do dự toán chi 

không bao gồm chương trình mục tiêu quốc gia). 

3. Cân đối ngân sách địa phương năm 2021 như sau 

3.1. Tổng thu ngân sách địa phương là: 10.713.248 triệu đồng, gồm: 

- Thu điều tiết: 2.170.200 triệu đồng.  

- Thu bổ sung cân đối: 6.680.984 triệu đồng. 

- Thu bổ sung có mục tiêu: 1.862.064 triệu đồng. 

3.2. Tổng chi ngân sách địa phương: 10.737.348 triệu đồng, gồm: 

-  Chi cân đối NSĐP: 8.875.284 triệu đồng, trong đó: 

+ Chi đầu tư phát triển: 1.463.700 triệu đồng. 

+ Chi thường xuyên: 7.229.960 triệu đồng. 

+ Chi trả nợ lãi vay: 2.700 triệu đồng. 

+ Chi dự phòng ngân sách: 177.524 triệu đồng. 

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.400 triệu đồng. 

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 1.862.064 triệu đồng. 

3.3. Bội chi ngân sách nhà nước: 24.100 triệu đồng. 

3.4. Vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại: 79.700 triệu đồng       

II. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ  NGÂN SÁCH NĂM 2021 

1. Phân bổ nhiệm vụ thu cho các đơn vị  là: 5.835.000 triệu đồng, cụ thể: 

- Các huyện, thành phố thu: 1.221.620 triệu đồng 

- Cục Thuế thu: 1.163.380 triệu đồng 
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- Cục Hải quan thu: 3.450.000 triệu đồng 

2. Phân bổ nhiệm vụ chi cho các đơn vị là: 10.737.348 triệu đồng, cụ thể: 

- Chi cân đối ngân sách: 8.875.284 triệu đồng 

- Chi chương trình mục tiêu và các nhiệm vụ khác: 1.862.064 triệu đồng. 

(UBND tỉnh có Tờ trình riêng về dự toán thu NSNN trên địa bàn, dự toán 

thu, chi NSĐP và phương án phân bổ dư ̣toán NSĐP năm 2021) 

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DỰ 

TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 

Năm 2021 là năm kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020, định mức 

Trung ương giao không thay đổi, trong khi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 sẽ 

tiếp tục tác động trực tiếp đến thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh 

đó, năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII nhiệm kỳ 2020-2025, yêu cầu nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ, đề án, 

kế hoạch, chính sách của giai đoạn mới tăng. 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính, NSNN năm 2021, UBND tỉnh tập 

trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp chủ yếu sau: 

Một là, tập trung thúc đẩy mạnh me ̃cải cách hành chính, tiếp tục rà soát, 

cắt giảm thủ tuc̣ hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan; triển khai các nhiệm vụ, 

giải pháp tiếp tục cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu 

tư, phát triển doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiêp̣, phuc̣ vu ̣tốt hơn người dân 

và doanh nghiêp̣, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. 

Hai là, thực hiện quyết liệt các giải pháp phấn đấu thu đạt và vượt dự toán 

ngân sách nhà nước. 

- Phân tích, rà soát, dự báo, xác định và đánh giá những nhân tố ảnh hưởng 

đến nguồn thu NSNN trên địa bàn; triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, giải 

pháp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ kịp thời những khó 

khăn, tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh khả năng phục hồi 

nền kinh tế sau đại dịch COVID-19, góp phần tăng thu NSNN. 

- Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, trong đó tăng cường công 

tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn lậu thuế và đẩy mạnh công tác 

quản lý nợ đọng thuế; tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở 

tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực thông qua việc đổi mới phương thức, 

phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền; chú trọng đến hiệu quả, 

chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ để phục vụ người nộp thuế một cách tốt 

nhất. Nhất là các lĩnh vực còn thất thu, thu khác ngân sách và các khoản thu từ đất. 

- Các ngành, các huyện, thành phố giao dự toán thu ngân sách năm 2021 

cho các đơn vị trực thuộc và chính quyền cấp dưới, đảm bảo không thấp hơn so dự 

toán được giao; chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ 

với cơ quan Thuế, Hải quan tăng cường công tác quản lý thu phù hơp̣ với từng 

liñh vưc̣, điạ bàn, đối tươṇg thu. Tâp̣ trung xử lý kip̣ thời hồ sơ giañ thuế và tiền 
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thuê đất theo quy điṇh, không gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiêp̣ và hô ̣

kinh doanh. Phát huy vai trò của Ban chỉ đạo thu NSNN các cấp. 

- 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; chủ động phối hợp 

với các ngành có liên quan giải quyết những kiến nghị của các tổ chức, cá nhân 

tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh trong thời điểm phục hồi dịch 

bệnh COVID-19. 

- Triển khai các giải pháp thực hiện Đề án chống thất thu thuế đối với hoạt 

động kinh doanh vận tải và xe máy chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2021-2025. 

Ba là, nâng cao hiệu quả chi tiêu công, tăng cường kỷ luật tài chính, ngân 

sách, điều hành chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả; tiếp tục cơ cấu chi ngân sách 

Nhà nước theo hướng giảm chi thường xuyên tăng chi đầu tư phát triển, đảm bảo 

tỷ lệ hợp lý giữa chi thường xuyên, chi đầu tư. Đảm bảo nguồn chi thực hiện các 

cơ chế chính sách của Trung ương, tỉnh ban hành. 

- Điều hành chi NSNN năm 2021 theo dư ̣toán đươc̣ giao, đảm bảo chăṭ che;̃ 

đẩy maṇh công tác thanh tra, kiểm tra và công khai, minh bac̣h viêc̣ sử duṇg 

NSNN; siết chăṭ kỷ cương kỷ luâṭ ngân sách; phấn đấu giải ngân 100% kế hoac̣h 

vốn đầu tư công năm 2021, tập trung thưc̣ hiêṇ rà soát, sắp xếp, lồng ghép các 

nhiệm vụ chi, cắt giảm các khoản chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết. 

- Các ngành, đơn vị, các huyện, thành phố thưc̣ hiêṇ phân bổ dự toán chi 

NSNN năm 2021 được giao ngay từ đầu năm, theo đúng nhiệm vụ, định mức, thứ 

tự ưu tiên. 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; xử lý nghiêm các trường hợp 

áp dụng sai đơn giá, định mức, xác định quy mô đầu tư, giải pháp thiết kế trong 

xây dựng cơ bản, lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các 

dự án quy mô nhỏ chưa đảm bảo theo quy định... Quản lý chặt chẽ, đúng quy định 

của Luâṭ Ngân sách nhà nước về các khoản ứng trước dư ̣ toán NSNN năm sau, 

hạn chế chi chuyển nguồn sang năm sau, thực hiện trả ngân sách cấp trên đối với 

các nhiệm vụ chi bổ sung có mục tiêu, chi các chương trình vốn sự nghiệp, kịp 

thời đúng quy định. 

 - Từng đơn vị sử dụng ngân sách, các huyện, thành phố chủ động rà soát, 

sắp xếp các nhiệm vụ chi; rà soát, cơ cấu lại, bảo đảm hợp lý, tiết kiệm, cắt, giảm 

những nhiệm vụ chi không cần thiết ngay từ khâu lập dự toán (cả chi đầu tư, vốn 

sự nghiệp và chi thường xuyên); không bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị đắt 

tiền; giảm mạnh chi cho khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, đi công tác nước 

ngoài, triêṭ để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên ngay từ khâu phân bổ dự toán 

và cả trong quá trình thực hiện; quản lý chăṭ che ̃viêc̣ sử duṇg tài sản công; tiếp tuc̣ 

thưc̣ hiêṇ các quy điṇh về chính sách taọ nguồn cải cách tiền lương, kết hơp̣ triêṭ 

để tiết kiêṃ chi gắn với sắp xếp laị tổ chức bô ̣máy, tinh giản biên chế, nâng cao 

mức đô ̣tư ̣chủ tài chính của đơn vi ̣sư ̣nghiêp̣ công lâp̣.  

- Chủ động sử dụng dự phòng và các nguồn lực hợp pháp của địa phương để 

xử lý các nhiệm vụ chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và 
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các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách, đột xuất phát sinh theo quy định. Trường 

hợp thu ngân sách không đạt dự toán thì phải chủ động sắp xếp, cắt, giảm, giãn 

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

quy định của Luâṭ Ngân sách nhà nước. 

- Tiếp tục thực hiện cơ cấu laị NSNN, đẩy mạnh cơ cấu lại chi ngân sách, 

trong đó phấn đấu giảm chi thường xuyên, dành nguồn tăng chi đầu tư phát triển 

và các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đề án của tỉnh; tăng cường quản lý, sử 

duṇg tiết kiêṃ, hiêụ quả các nguồn lưc̣ NSNN gắn với huy đôṇg tối đa các nguồn 

lưc̣ ngoài nhà nước để thúc đẩy phát triển kinh tế - xa ̃hôị. 

 - Hệ thống Kho bạc Nhà nước tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc 

chi tiêu, đảm bảo đúng chính sách, chế độ quy định, nhất là các khoản chi đầu tư 

xây dựng cơ bản, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, sự nghiệp công, chi mua sắm 

ô tô, phương tiện, trang thiết bị đắt tiền. 

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

tỉnh năm 2021 gắn với 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 với đất, góp phần tăng thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển cơ 

sở hạ tầng. 

- Chuẩn bị các điều kiện để triển khai kịp thời Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ngay sau 

khi Chính phủ giao dự toán. 

Bốn là, tiếp tuc̣ rà soát, sắp xếp laị tổ chức bô ̣máy, hiêụ lưc̣, hiêụ quả gắn với 

đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lâp̣, giá dịch vụ công: 

Tích cưc̣ triển khai đổi mới sắp xếp laị tổ chức bô ̣máy, nâng cao hiêụ lưc̣, 

hiêụ quả và đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lâp̣, giá dịch 

vụ công theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp 

hành Trung ương  Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao 

chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Tăng cường 

công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra hoaṭ đôṇg của các đơn vi ̣sư ̣nghiêp̣ công lâp̣ 

và ngoài công lâp̣, đảm bảo cùng với viêc̣ điều chỉnh giá, phải nâng cao chất 

lươṇg, số lươṇg dic̣h vu ̣công;  tiếp tục 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 với thúc đẩy lộ trình chuyển đơn vi ̣sư ̣nghiêp̣ công 

thành công ty cổ phần.  

Năm là, tăng cường công tác quản lý giá, thị trường, nâng cao trách nhiệm 

của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện thẩm định giá, xác định giá; thực hiện 

nghiêm túc quy định phân công thẩm định giá, tiếp tục thực hiện quản lý về giá 

đối với các mặt hàng quan trọng, Nhà nước còn định giá, mặt hàng bình ổn giá 

theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Làm tốt công tác theo dõi, 

phân tích, dự báo thông tin thị trường; tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiên quyết 

xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá.  

 Sáu là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn trong 
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quản lý NSNN nhất là trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử duṇg 

tài sản công, đất đai, tài nguyên, khoáng sản để đảm bảo thu – chi ngân sách đúng 

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

kiểm tra, kiểm toán đối với những trường hợp vi phạm, gây lãng phí tiền, tài sản 

nhà nước, tài nguyên thiên nhiên. Thưc̣ hiêṇ nghiêm túc chương trình và kế hoạch 

của tỉnh thực hiện thưc̣ hành tiết kiêṃ, chống lañg phí.  

 Bảy là, 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 lượng 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, nhằm 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 khai tài 

chính, ngân sách. 

Tám là, triển khai xây dựng định mức chi thường xuyên, phân cấp nguồn 

thu nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 đảm bảo theo quy định của 

Luật Ngân sách nhà nước  và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với 

điều kiện thực tiễn của tỉnh. 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 2021 được 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. 

 

Phần thứ ba 

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH 3 NĂM 2021-2023 

 

I. MỤC TIÊU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH 3 

NĂM 2021-2023 

1. Phù hợp với tình hình thực tế thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng 

phát triển kinh tế - xã hội và tài chính 3 năm và hằng năm của tỉnh; Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, dự báo trong thời gian 3 năm kế hoạch, góp 

phần chủ động xây dựng các kế hoạch, nhiệm vụ, chế độ, chính sách theo các ưu 

tiên phát triển và lựa chọn cách thức tổ chức, hoạt động phù hợp nhằm hoàn thành 

các mục tiêu, nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách. 

2. Phản ánh đầy đủ các khoản thu NSNN và các khoản thu khác theo quy 

định của pháp luật; chi ngân sách được lập theo cơ cấu lĩnh vực và các khoản chi 

lớn, trong phạm vi trần chi ngân sách do cơ quan có thẩm quyền thông báo. 

3. Đảm bảo các nguyên tắc về cân đối, quản lý, phân cấp ngân sách, quản lý 

nợ công theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật quản lý nợ công. 

II. DỰ BÁO NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KẾ HOẠCH TÀI 

CHÍNH 3 NĂM 2021-2023 

Những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội năm 2020 và các 

năm trước có tác động đến sự tiến triển của kế hoạch tài chính giai đoạn 2021-
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2023.  Công tác cải cách hành chính, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh, 

trách nhiệm các cấp, ngành, công chức trong thực thi nhiệm vụ được nâng lên, môi 

trường đầu tư tiếp tục được cải thiện sẽ đảm bảo tính khả thi trong việc triển khai 

các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2023. 

Bên cạnh những thuận lợi, dự báo còn những yếu tố khó khăn tác động đến 

kế hoạch tài chính 3 năm giai đoạn 2021-2023 như sau:  

- Lạng Sơn là tỉnh miền núi, đời sống kinh tế xã hội, hạ tầng đã phát triển 

nhưng vẫn còn khó khăn; quy mô nền kinh tế của tỉnh so với cả nước còn nhỏ; 

nguồn thu ngân sách còn hạn chế, thiếu ổn định, vẫn phải nhận trợ cấp từ ngân 

sách Trung ương khoảng 80% để đảm bảo nhu cầu chi do vậy không chủ động 

trong việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Với đặc thù 

kinh tế của tỉnh chủ yếu phát triển nông nghiệp, một số các ngành nghề kinh 

doanh thuộc lĩnh vực được ưu đãi, miễn giảm thuế, nên ảnh hưởng đến việc đóng 

góp số thu cho NSNN. 

- Tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: thiên tai, dịch bệnh 

diễn biến phức tạp; sự phục hồi nền kinh tế sau đại dịch COVID-19 của năm 2020 

có tác động trực tiếp đến giai đoạn 2021-2023. 

- Tác động của chính sách quản lý vĩ mô của nhà nước đối với một số nhóm 

hàng hóa có kim ngạch nhập khẩu qua địa bàn, sự thay đổi các chính sách về thuế; 

cơ chế, chính sách trong hoạt động thương mại biên giới và chính sách điều tiết 

đối với các cửa khẩu của Trung Quốc. 

- Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu phát 

triển; việc thiếu mặt bằng sản xuất, chất lượng nguồn nhân lực thấp hạn chế đến 

việc thu hút đầu tư; đời sống nhân dân ở các vùng xa, biên giới còn nhiều khó 

khăn; vấn đề giải quyết việc làm vẫn còn hạn chế so với nhu cầu.  

- Trong cơ cấu thu ngân sách nhà nước, thu từ hoạt động thương mại dịch 

vụ; thu phí hạ tầng cửa khẩu, thu tiền sử dụng đất còn chiếm tỷ trọng lớn; đây là 

các nguồn thu không bền vững nên cũng ảnh hưởng đến việc bố trí nguồn tăng chi 

đầu tư phát triển của địa phương. 

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ, CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

Dự báo tình hình kinh tế, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu 

của địa phương giai đoạn 2021-2023. Cụ thể như sau:  

- Tổng sản phẩm trong nước của địa phương (GRDP) giá hiện hành: năm 

2021 là  38.120 tỷ đồng; năm 2022 là 43.050 tỷ đồng; năm 2023 là 48.710 tỷ đồng. 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế: năm 2021 là 7,22%; năm 2022 là 7,26%; năm 

2023 là 7,31%.  

- Cơ cấu kinh tế: năm 2021 nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 22,31%, công 

nghiệp - xây dựng chiếm 23,1% , dịch vụ chiếm 49,82%, thuế sản phẩm trừ trợ 

cấp sản phẩm chiếm 4,77%; năm 2022 nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 21,11%, công 

nghiệp - xây dựng chiếm 23,62%, dịch vụ chiếm 50,48%, thuế sản phẩm trừ trợ 
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cấp sản phẩm chiếm 4,79%; năm 2023 nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 19,89%, công 

nghiệp - xây dựng chiếm 24,14%, dịch vụ chiếm 51,2%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp 

sản phẩm chiếm 4,76%. 

- Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn: năm 2021 là 28.900 tỷ 

đồng; năm 2022 là 31.100 tỷ đồng; năm 2023 là 33.200 tỷ đồng 

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa: năm 2021 là 1.340 triệu USD, năm 2022 

là 3.390 triệu USD; năm 2023 là 3.540 triệu USD. 

- Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa: năm 2021 là 1.740 triệu USD, năm 2022 

là 2.400 triệu USD; năm 2023 là 2.510 triệu USD. 

- Dân số: năm 2021 là 795,8 triệu người; năm 2022 là 802,1 triệu người; 

năm 2023 là 808,4 triệu người. 

- Thu nhập bình quân đầu người: năm 2021 là 47,9 triệu đồng; năm 2022 

là 53,7 triệu người; năm 2023 là 60,3 triệu người. 

- Số lao động được giải quyết việc làm mới: năm 2021 là 14.000 người; 

năm 2022 là 14.000 người; năm 2023 là 14.000 người. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo: năm 2021 là 56,7%; năm 2022 là 59%; năm 

2023 là 61%. 

- Tỷ lệ hộ nghèo: năm 2021 là dưới 3%; năm 2022 là dưới 3%; năm 2023 là 

dưới 3%. 

- Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới : năm 2021 là 75 xã ; năm 2022 là 85 

xã ; năm 2023 là 95 xã. 

IV. CÁC CHỈ TIÊU VỀ QUẢN LÝ NỢ 

Dự kiến giai đoạn 2021-2023, các chỉ tiêu về nợ chính quyền địa phương cụ 

thể như sau: 

- Năm 2021: hạn mức dư nợ vay tối đa của NSĐP là 394.040 triệu đồng ; 

mức dư nợ đầu kỳ: 110.709 triệu đồng ; trả nợ gốc vay: 55.606 triệu đồng ; mức 

vay trong kỳ: 79.640 triệu đồng ; mức dư nợ cuối kỳ: 134.743 triệu đồng. 

- Năm 2022: hạn mức dư nợ vay tối đa của NSĐP là 450.760 triệu đồng ; 

mức dư nợ đầu kỳ: 134.743 triệu đồng ; trả nợ gốc vay: 2.149 triệu đồng ; mức 

vay trong kỳ: 37.560 triệu đồng ; mức dư nợ cuối kỳ: 170.154 triệu đồng. 

- Năm 2023: hạn mức dư nợ vay tối đa của NSĐP là 478.560 triệu đồng ; 

mức dư nợ đầu kỳ: 170.154 triệu đồng ; trả nợ gốc vay: 7.619 triệu đồng ; mức dư 

nợ cuối kỳ: 162.535 triệu đồng. 

UBND tỉnh xây dựng kế hoạch trả nợ trong giai đoạn 2021-2023, đồng thời 

thực hiện bố trí vốn trả nợ đúng hạn theo quy định, đảm bảo hạn mức dư nợ của 

NSĐP theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

V. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH 3 NĂM 2021-2023 

Trên cơ sở dự toán thu, chi NSNN năm 2021, những yếu tố tác động đến kế 

hoạch tài chính-ngân sách; dự báo các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội; tình hình 
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vay, trả nợ chính quyền địa phương 3 năm 2021-2023 và mức tăng trưởng thu 

ngân sách theo quy định, UBND tỉnh lập kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm 2021 

- 2023, báo cáo HĐND tỉnh làm cơ sở khi xem xét, quyết định dự toán và phân bổ 

NSĐP như sau: 

1. Kế hoạch thu ngân sách nhà nước 

Tổng thu NSNN trên địa bàn: năm 2021 là 5.835.000 triệu đồng; năm 2022 

là 6.102.500 triệu đồng; năm 2023 là 6.432.626 triệu đồng, trong đó: 

- Thu nội địa: năm 2021 là 2.385.000 triệu đồng; năm 2022 là 2.480.000 

triệu đồng; năm 2023 là 2.629.000 triệu đồng. 

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: năm 2021 là 3.450.000 triệu đồng; năm 

2022 là 3.622.500 triệu đồng; năm 2023 là 3.803.626 triệu đồng. 

(Có biểu tổng hợp số 04 kèm theo) 

2. Kế hoạch chi ngân sách địa phương 

Tổng chi ngân sách địa phương: năm 2021 là 11.722.005 triệu đồng; năm 

2022 là 12.555.516 triệu đồng; năm 2023 là 12.632.709 triệu đồng, trong đó dự 

toán chi chương trình mục tiêu quốc gia vốn đầu tư giai đoạn 2021-2023 dự kiến 

giao trên cơ sở kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của tỉnh (được lập và 

xây dựng theo các tiêu chí địa phương tính đến thời điểm hiện nay), trong năm sẽ 

thực hiện điều chỉnh theo số giao của trung ương. Cụ thể: 

- Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: năm 2021 là 8.875.284 triệu 

đồng; năm 2022 là 8.970.284 triệu đồng; năm 2023 là 9.066.165 triệu đồng. 

- Tổng chi chương trình mục tiêu và các nhiệm vụ khác: năm 2021: 2.846.721 

triệu đồng, năm 2022: 3.585.232 triệu đồng, năm 2023: 3.566.544 triệu đồng.  

(Có biểu tổng hợp số 05 kèm theo). 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 

2020, Phương án phân bổ NSĐP năm 2021 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà 

nước  3 năm 2021-2023, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh 

xem xét./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;                                                                                     
- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- CPVP UBND tỉnh, 

 các phòng CV; 

- Lưu: VT, KT (VTD).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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