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Lạng Sơn, ngày 15 tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức thư ̣c hiêṇ nhiêm
̣ vu ̣ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,
chi ngân sách địa phương năm 2021
Thực hiện Công văn số 1707/UBND-THNC ngày 29 tháng 12 năm 2020
của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao thực hiện 18 nhóm chỉ tiêu phát triển kinh
tế - xã hội năm 2021;
Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị: Cục thuế, Cục Hải quan, Kho bạc
nhà nước tỉnh, các sở, ban, ngành đoàn thể thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện
thành phố xây dựng Kế hoạch xây dựng kế hoa ̣ch triển khai thực hiện các chỉ
tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 về nhiê ̣m vu ̣ thu ngân sách nhà nước
trên địa bàn, chi ngân sách địa phương với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mu ̣c đích
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày
09/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ năm 2021; Nghị
quyết số 31/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán
thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và
phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; Quyết định số 2599/QĐUBND ngày 15/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
- Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phấ n đấ u hoàn
thành đạt và vươ ̣t mức nhiê ̣m vu ̣ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là
5.835 tỷ đồng, dự toán chi ngân sách địa phương là 10.737,3 tỷ đồng.
- Tạo sự chủ động, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành
thu chi ngân sách. Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong nhận thức và hành động
của người đứng đầu đơn vị; 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, tìm
kiếm, đề xuất các giải pháp hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm
tăng thu ngân sách; xử lý nghiêm vi phạm trong quản lý điều hành thu, chi ngân
sách.
2. Yêu cầu
- Nghiêm túc chấp hành quan điểm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tài
chính ngân sách của Chính phủ, Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân; thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà
nước về công tác thu, chi ngân sách.

- Triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp, lựa chọn đúng
những vấn đề trọng tâm, then chốt để tập trung chỉ đạo, thực hiện; phân công
nhiệm vụ cụ thể cho mỗi cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành; kịp thời khắc phục
những tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân thất thu ngân sách, thu không đạt dự
toán, chi không đúng nhiệm vụ, chi không đạt dự toán giao…; cụ thể hóa trách
nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ, gắn trách nhiệm của
cán bộ, công chức, người đứng đầu đơn vị trong công tác thu chi ngân sách.
- Siết chặt kỷ luật tài chính, nâng cao hiệu quả chi tiêu công, tăng cường
trách nhiệm, nâng cao trình độ chuyên môn; chủ động khắc phục những tồn tại,
hạn chế trong công tác thu, chi ngân sách năm 2020, kiên quyết xử lý nghiêm
minh các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu,
nhập khẩu hàng hóa, hành vi chuyển giá, trốn thuế.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
a) Bám sát chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định về những giải
pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và
ngân sách nhà nước năm 2021; Cục Thuế, cục Hải quan triển khai nhiệm vụ thu
ngân sách nhà nước năm 2021 trong toàn ngành, phấn đấu hoàn thành đạt và
vượt dự toán được giao.
- Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng
địa bàn thu, từng khu vực, từng sắc thuế và có phương án chỉ đạo, điều hành thu
kịp thời, xây dựng lộ trình thu cụ thể hàng tháng, hàng quý sát đúng với thực tế
phát sinh.
- Theo dõi sát các doanh nghiệp, cá nhân được gia hạn, giãn, giảm thuế để
thực hiện đúng đối tượng và đôn đốc nộp vào NSNN khi hết thời gian được gia
hạn, giãn. Phân tích, rà soát, dự báo, xác định và đánh giá những nhân tố ảnh
hưởng đến nguồn thu; triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, giải pháp về cơ
chế, chính sách 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.
Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, các huyện,
thành phố thực hiện.
b) Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Ngân sách nhà nước, Luật quản
lý thuế và các văn bản hướng dẫn. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính thuế,
hải quan theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP. Tập trung tháo gỡ, giải quyết
kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc,
thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế,
tạo tiền đề để tăng thu cho NSNN.
- Tập trung thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, tiếp tục rà soát, cắt
giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực lĩnh vực tài chính, trọng tâm là lĩnh vực
thuế, hải quan, kho ba ̣c nhà nước; 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 nghiệp, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp,
nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
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- Tiếp tục thực hiện Chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, của
các cơ quan Trung ương và địa phương. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu
quả công tác giải quyết thủ tục hành chính bao gồm cả giải quyết qua cổng
thông tin điện tử theo hướng minh bạch, gọn nhẹ, giảm được chi phí mà người
nộp thuế phải bỏ ra khi giải quyết thủ tục hành chính với cơ quan thu, giảm tối
đa thời gian làm thủ tục thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
Đảm bảo công bố đầy đủ 100% các thủ tục hành chính kịp thời, minh bạch, tạo
thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận và giám sát thực hiện.
- Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính khi thi hành công vụ. Xây dựng
đội ngũ công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, bản lĩnh
chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ và liêm chính, tạo được sự hài lòng
của người nộp thuế.
- Công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán,
thông tin về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, tình trạng sử dụng hóa đơn
trên trang thông tin điện tử để người nộp thuế có thể tra cứu dễ dàng.
- Thực hiện tốt công tác ứng dụng hỗ trợ quản lý thuế, hướng dẫn khai
thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, đăng ký tiếp nhận triển khai khai thác và sử
dụng hệ thống tra cứu thông tin Hải quan, lập đường dây nóng hỗ trợ cho doanh
nghiệp về khai thuế và nộp thuế điện tử.
- Đẩy mạnh triển khai thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng, tạo mọi
điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thực hiện mở tài khoản giao dịch tại
ngân hàng.
Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh, Kho bạc nhà nước Lạng Sơn, Sở Kế hoạch
và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan, các huyện, thành phố thực hiện.
c) Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thông qua
việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên
truyền
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách thuế, thủ tục
hành chính 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,
trong đó tập trung tuyên truyền và triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế số
38/2019/QH14, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế của Chính
phủ, Bộ Tài chính. Đẩy mạnh áp dụng các biện pháp tuyên truyền hỗ trợ theo
phương thức điện tử.
- Tăng cường tuyên truyề n chính sách, pháp luâ ̣t liên quan đế n hoa ̣t đô ̣ng
xuất nhập khẩu (XNK), tuyên truyền đến doanh nghiê ̣p xuấ t nhâ ̣p khẩ u các lơ ̣i
ích khi thực hiện thanh toán qua hê ̣ thố ng Ngân hàng thương ma ̣i để các doanh
nghiệp XNK tích cực tham gia; Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng doanh
nghiệp khởi nghiệp”.
Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan Tuyên giáo,
Tỉnh đoàn, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, các cơ quan truyền thông các cấp
của tỉnh, các huyện thành phố thực hiện.
d) Công tác Quản lý việc khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế
- Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong
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công tác quản lý thuế bắt đầu từ khâu quản lý đăng ký thuế, kê khai nộp thuế
hoàn thuế điện tử, tiếp tục triển khai rộng rãi, công tác khai thuế, nộp thuế, hoàn
thuế điện tử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro, thanh
tra, kiểm tra thuế, quản lý thu hồi nợ thuế và cưỡng chế thu nợ thuế.
- Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế ngay từ
đầu năm, tập trung kiểm tra những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn kê
khai không đủ thuế; thường xuyên rà soát, đối chiếu để xác định người nộp thuế
đang hoạt động, ngừng, nghỉ kinh doanh, bỏ trốn, mất tích để phân tích, đánh giá
mức độ ảnh hưởng đến nguồn thu; có biện pháp hướng dẫn, nhắc nhở để các tổ
chức, cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn, nộp thuế đúng hạn, thực hiện kiểm
tra, theo dõi số tiền thuế mà người nộp thuế thực tế nộp vào NSNN so với số
liệu kê khai; kiên quyết xử phạt đối với các trường hợp vi phạm quy định về kê
khai thuế, thực hiện ấn định thuế đối với người nộp thuế vi phạm pháp luật về
thuế theo đúng qui định của Luật Quản lý thuế.
- Thực hiện phân cấp quản lý thuế phù hợp giữa Cục Thuế và các Chi cục
Thuế khu vực đảm bảo quản lý đối tượng nộp thuế chặt chẽ, hạn chế trường hợp
bỏ sót đối tượng bị quản lý, tránh tình trạng quản lý chồng chéo, gây phiền hà
cho doanh nghiệp; phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan Thuế với cơ quan cấp đăng
ký kinh doanh, với chính quyền địa phương để nắm bắt tình hình cụ thể về hoạt
động của các doanh nghiệp trên địa bàn; khuyến khích người nộp thuế thực hiện
Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử trong năm 2021 góp phần cải cách thủ
tục hành chính trong lĩnh vực thuế và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.
- Duy trì tổ giải quyế t vướng mắ c, chủ đô ̣ng giải quyế t các vướng mắ c của
từng doanh nghiệp và đô ̣ng viên doanh nghiệp nộp thuế đúng ha ̣n; Tổ chức khảo
sát, đánh giá tình hin
̀ h chấ p hành Pháp luâ ̣t và kim nga ̣ch XNK của các doanh
nghiệp có số thu lớn, thường xuyên làm thủ tu ̣c ta ̣i cửa khẩ u để có cơ sở ưu tiên
phù hợp với điều kiện của đơn vi ̣ đảm bảo tuân thủ quy đinh
̣ của Pháp luâ ̣t; Tiếp
tục xây dựng hồ sơ quản lý doanh nghiê ̣p, qua đó kiểm soát rủi ro trong hoa ̣t đô ̣ng
XNK và theo dõi, đánh giá quá trình chấp hành pháp luâ ̣t của doanh nghiêp.
̣
- Nâng cao hiê ̣u quả quản lý rủi ro, thường xuyên có sự phố i hơ ̣p, trao đổ i
thông tin giữa các đơn vị, sở, ngành có liên quan và các huyện thành phố để có
thông tin đa da ̣ng, đa chiề u, phu ̣c vu ̣ tốt cho viê ̣c thiế t lâ ̣p tiêu chí rủi ro.
Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan,
các huyện thành phố tổ chức triển khai cụ thể.
đ) Công tác thanh tra, kiểm tra thuế
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của Bộ
Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh
nghiệp yên tâm khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện phân tích dữ liệu trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp, đổi
mới phương pháp thanh tra, kiểm tra thuế. Nâng cao chất lượng các cuộc thanh
tra kiểm tra. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp với Công an để nâng cao hiệu quả
quản lý thuế, tăng thu NSNN.
- Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra trước và sau hoàn thuế theo đúng
quy trình, nhất là các doanh nghiệp mới được hoàn thuế theo phương thức điện
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tử.
- Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra sau thông quan, phát hiêṇ các hành
vi gian lận thương mại, ưu tiên trú tro ̣ng vào viê ̣c kiể m tra, phát hiê ̣n những vấ n
đề mới, vấn đề nóng, để đảm bảo ngăn chă ̣n kịp thời những hành vi gian lâ ̣n,
trốn thuế, lợi du ̣ng sơ hở của chiń h sách pháp luâ ̣t; phấ n đấ u đa ̣t số thu thực tế từ
hoạt động kiể m tra sau thông quan; tăng cường công tác kiểm soát chống buôn
lậu gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Cục Thuế, Cục Hải quan xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra cụ thể
theo chức năng, nhiệm vụ đối với nội dung trên.
e) Tăng cường quản lý nợ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý
nợ
- Thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế và cưỡng chế
nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. Phấn đấu đến 31/12/2021
tổng số nợ không vượt quá 5% tổng thu ngân sách.
- Tập trung phân tích nguyên nhân nợ thuế, đánh giá tình hình quản lý nợ
thuế, giao chỉ tiêu thu nợ thuế gắn trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu và
cán bộ tham gia quy trình quản lý thu nợ, hạn chế nợ mới phát sinh, tổ chức rà
soát, phân loại nợ, theo dõi, giám sát chặt chẽ các khoản nợ thuế để kịp thời đôn
đốc, nhắc nhở người nộp thuế, tăng cường đôn đốc xử lý nợ chây ỳ, áp dụng các
biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định đồng thời thu triệt để các khoản nợ
mới phát sinh trong năm 2021.
- Tập trung giải quyết những vướng mắc liên quan đến nợ tiền cấp quyền
khai thác khoáng sản, kịp thời điều chỉnh số tiền nợ đối với các doanh nghiệp đề
nghị điều chỉnh giảm trữ lượng được phép khai thác cho phù hợp với thực tế.
Phân loại các hộ gia đình, doanh nghiệp còn nợ tiền chuyển đổi mục đích sử
dụng đất để tuyên truyền, vận động nộp vào ngân sách nhà nước.
- Phối hợp với Đài Truyền thanh – Truyền hình tỉnh công khai thông tin
những người nộp thuế cố tình chây ỳ, dây dưa nợ thuế; Phối hợp Công an đôn
đốc các doanh nghiệp nợ số tiền thuế lớn, chây ỳ, kéo dài trên địa bàn tỉnh thực
hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của người nộp thuế trong việc thực hiện
nghĩa vụ thuế đối với NSNN theo quy định của pháp luật; phối hợp với chính
quyền địa phương và các Sở, ngành để gắn trách nhiệm, nghĩa vụ nộp thuế của
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân với việc được hưởng các dịch vụ công...
Cục Thuế, Cục Hải quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, Ủy
ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện.
g) Đẩy mạnh công tác chống thất thu ngân sách nhà nước, xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm trốn thuế, gian lận về thuế
- Xây dựng và triển khai các giải pháp chống thất thu ngân sách đối với
từng lĩnh vực đảm bảo thu ngân sách đạt kế hoạch.
- Thực hiện có hiệu quả Đề án chống thất thu đối với hoạt động kinh
doanh vận tải và xe máy chuyên dụng, công tác chống buôn lậu, gian lận thương
mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử.

5

- Tăng cường công tác kiểm tra đối với các đơn vị có khoản thu từ phí
chuyển sang giá dịch vụ mà Nhà nước không định giá, trong đó tập trung tại
những địa bàn trọng điểm và một số lĩnh vực như: Các khoản thu từ đất; tài
nguyên khoảng sản; kinh doanh vận tải, bến bãi, nhà hàng, khách sa ̣n, cơ sở lưu
trú; xây dựng cơ bản; hoạt động kinh doanh xăng dầu; phí bảo vệ môi trường, cụ
thể:
+ Đối với các khoản thu từ đất: thực hiện tốt công tác rà soát quỹ đất, tài
sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh năm 2021 gắn với quy hoạch, 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 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; Tập trung tháo gỡ
những vướng mắc trong thực hiện chính sách Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư,
tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy triển khai các dự án đã được chấp thuận đầu
tư và thu hút các dự án mới. Thực hiện rà soát thông tin, lập bộ thuế đầy đủ và tổ
chức thu theo quy định đối với khoản thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, đất phi
nông nghiệp.
+ Đối với lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản: Theo dõi, kiểm tra tình hình
biến động giá bán tài nguyên để đề xuất tham mưu điều chỉnh giá tính thuế tài
nguyên phù hợp với thực tế; theo dõi, đánh giá tình hình khai thác khoáng sản
trên địa bàn; rà soát, xử lý hoặc đề xuất phương án xử lý dứt điểm đối với các
doanh nghiệp nợ tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
+ Đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu: Kiểm tra, đánh giá sản lượng
tiêu thụ thực tế theo đồng hồ (công tơ) tổng đã được kẹp chì, dán tem so với số
liệu khai thuế; thường xuyên kiểm tra tình trạng của tem niêm phong đồng hồ
tổng tại các cột bơm xăng, dầu. Báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý ngay các
trường hợp chỉ, tem niêm phong bị bóc, rách, hỏng.
+ Đối với hoạt động xây dựng cơ bản:
Đối với hoạt động xây dựng cơ bản có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà
nước: Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các Chi cục Thuế định kỳ hàng quý trong tháng
cuối quý trực tiếp làm việc với Ban quản lý dự án, chủ đầu tư thực hiện rà soát
lại các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn lập sổ bộ thuế để theo dõi tiến
độ, kế hoạch giải ngân, kết quả giải ngân để đôn đốc thu, trích nộp ngân sách;
đồng thời cung cấp thông tin nợ thuế của doanh nghiệp trong tỉnh để đề nghị
Ban quản lý dự án, chủ đầu tư đề nghị cơ quan thanh toán trích nộp hết số thuế
doanh nghiệp còn nợ khi được thanh toán.
Đối với hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân: Chi cục Thuế chịu trách
nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn lập danh sách để
cung cấp cho phòng Kinh tế - Hạ tầng giám sát việc cấp phép xây dựng hoặc
mời các chủ thầu xây dựng làm việc để kê khai nộp thuế theo đầu công trình
thực tế phát sinh. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân
dân các xã, phường, thị trấn phối hợp với Chi cục Thuế để lập danh sách các hộ
thực hiện xây dựng trên địa bàn, chỉ đạo và thông báo danh sách các hộ có xây
dựng trên địa bàn để đề nghị các tổ dân phố, thôn, bản yêu cầu chủ hộ đôn đốc
chủ thầu kê khai nộp thuế theo quy định.
+ Đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải, bến, bãi, nhà
hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú: Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động
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kinh doanh bến, bãi theo quy định, trú trọng kinh doanh vận tải taxi. Kiểm tra
việc chấp hành pháp luật về giá tại các doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra việc
niêm yết giá và bán đúng giá của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh nhà
hàng, khách sạn, du lịch, cơ sở lưu trú và kiểm tra việc kê khai, quản lý hoá đơn
khi bán hàng, nhất là các doanh nghiệp có kinh doanh xuất nhập khẩu ô tô. Kiểm
tra việc kê hàng hoá nhập khẩu, giá bán, giá ghi hoá đơn, kiểm tra chi tiết từ
khâu bán buôn, bán lẻ ghi trên hoá đơn để kê khai đối với các doanh nghiệp kinh
doanh xe máy. Thường xuyên cập nhật các thông tin về giá của các phương tiện
ô tô, xe máy và các thông tin khác để đề xuất với Bộ Tài chính xây dựng bảng
giá tính lệ phí trước bạ sát đúng với giá thị trường.
Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính phối hợp cung cấp thông tin danh sách các:
đơn vị vận tải, bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn đã xây dựng phương án giá, đã nộp
thuế.
Cục Thuế chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải đề nghị Cục Đăng
kiểm Việt Nam phối hợp, không thực hiện đăng kiểm đối với các phương tiện
kinh doanh vận tải mà chủ xe chưa thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế.
- Quản lý chặt chẽ việc cấp phát, sử dụng hóa đơn, chứng từ ngay từ khâu
kê khai, in ấn hóa đơn, chứng từ; tạm ngừng cho phép việc đặt in, tự in hóa đơn
và không cấp hóa đơn quyển cho các tổ chức, cá nhân mua bán, trao đổi, lưu
thông hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu, hàng trôi nổi trên thị trường, hàng trao đổi
của cư dân biên giới không có chứng từ chứng minh hàng nhập khẩu; kiểm tra
tính hợp pháp, hợp lệ của hàng hóa, dịch vụ bán ra của các cá nhân, tổ chức này
trước khi thực hiện cấp hóa đơn lẻ.
- Tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan Thuế và
trụ sở người nộp thuế, nhằm phát hiện và xử lý vi phạm các trường hợp kê khai
không đúng, không đủ, không kịp thời theo Luật quản lý thuế.
Đơn vị thực hiện: Cục Thuế, Cục Hải quan, Sở Tài chính, UBND các
huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện .
Sở Tài chính tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị có khoản thu từ phí
chuyển sang giá dịch vụ mà Nhà nước không định giá. Kiểm tra việc chấp hành
pháp luật về giá tại các doanh nghiệp, trong đó tập trung thực hiện đối với các
kho ngoại quan của các doanh nghiệp tại khu vực cửa khẩu; nâng cao hơn nữa
hiệu quả công tác quản lý và các quy trình thủ tục về thẩm định, quản lý giá,
tài sản. Xây dựng kế hoạch và thực hiện bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển
nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư.
2. Công tác quản lý, điều hành chi ngân sách nhà nước
Các sở ngành, đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh, UBND các huyện thành
phố: Thực hiện điều hành chi ngân sách theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày
01/01/2021 của Chính phủ và Quyết định số /QĐ-UBND ngày /01/2021 của
UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
2.1. Đối với chi đầu tư phát triển
Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy giải ngân kế hoạch
đầu tư công năm 2021. Cơ cấu lại đầu tư công gắn với cơ cấu lại thu chi ngân
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sách nhà nước và bảo đảm bền vững an toàn nợ công. Tăng cường hiệu quả đầu
tư công, bảo đảm cân đối về đầu tư phát triển.
Điều hành nhiệm vụ chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến
thiết, thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích khu
vực cửa khẩu cần căn cứ dự toán đã được giao và tiến độ thực hiện thu thực tế
để thực hiện.
Thực hiện quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay. Việc phân bổ,
giao vốn thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương đảm
bảo phù hợp với tiến độ thực hiện dự án, khả năng vay và giới hạn mức vay
được giao. Đối với dự toán vay để trả nợ gốc: chủ động dành nguồn để bố trí chi
trả nợ gốc đến hạn và bù lại nguồn cho chi đầu tư phát triển khi thực tế thực hiện
được khoản vay theo kế hoạch; chỉ giải ngân thanh toán số vốn đầu tư này sau
khi đã thực hiện được khoản vay; trường hợp không vay được theo kế hoạch
hoặc chỉ vay được một phần theo kế hoạch, thì bố trí giảm nguồn vốn đầu tư
phát triển trong cân đối ngân sách địa phương để trả nợ gốc đầy đủ, đúng hạn.
Cụ thể:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tiếp tục chủ trì với các đơn vị có liên quan trình
thành lập các Đoàn Kiểm tra, lựa chọn danh mục dự án để tổ chức kiểm tra,
giám sát trong năm 2021; phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh rà
soát, báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021 từ các dự án chậm
tiến độ, đến ngày 30/9/2021 tỷ lệ giải ngân dưới 30% kế hoạch (không có lý do
chính đáng) sang dự án có khả năng giải ngân cao hơn, dự án có nhu cầu bổ
sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
+ Phối hợp với Sở Tài chính theo dõi tiến độ thực hiện thu từ nguồn thu
tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng,
công trình dịch vụ, tiện ích khu vực cửa khẩu để có kế hoạch tham mưu Ủy ban
nhân dân tỉnh điều chỉnh vốn hợp lý.
- Sở Tài chính: Thường xuyên đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư, UBND các
huyện, thành phố hoàn thiện thủ tục, hồ sơ quyết toán các dự án hoàn thành,
theo quy định tại Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính,
đẩy mạnh công tác thẩm tra và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành theo quy định.
+ Thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện thu từ nguồn thu tiền sử dụng
đất, thu xổ số kiến thiết, thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình
dịch vụ, tiện ích khu vực cửa khẩu, và thực hiện nhập TABMIS cho các công
trình, dự án được giao dự toán từ nguồn thu này.
+ Phố i hơ ̣p chă ̣t chẽ với Bô ̣ Tài chính trong viê ̣c tăng cường kiể m tra,
giám sát chặt chẽ việc vay, sử du ̣ng vố n vay, trả nơ ̣, nhấ t là đố i với các hiê ̣p đinh
̣
vay mới, vay nước ngoài, vay có bảo lañ h của Chiń h phủ; bố trí trả đầ y đủ các
khoản nơ ̣ đế n ha ̣n.
- Kho bạc Nhà nước các cấp tăng cường công tác đôn đốc thu hồi tạm
ứng và thực hiện thu hồi tạm ứng của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quản lý.
- Các đơn vị chủ đầu tư: Hoàn thành lập kế hoạch giải ngân vốn năm 2021
chi tiết theo từng tháng, quý gửi về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài
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chính ngay trong quý I/2021; chỉ đạo các nhà thầu ngay từ đầu năm tập trung
nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công; khẩn trương tổ chức nghiệm thu những
khối lượng hoàn thành, đủ điều kiện thanh toán, thực hiện giải ngân thanh toán
và tổ chức việc lập và trình phê duyệt hồ sơ quyết toán các dự án hoàn thành
theo quy định ngay từ những tháng đầu năm; phối hợp với UBND các huyện,
thành phố sớm triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, kịp thời báo
cáo cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai
dự án. Hoàn thiện thủ tục đầu tư trước ngày 31/5/2021 đối với các dự án khởi
công mới (bao gồm cả dự án trọng điểm, kết nối, có tác động liên vùng, có ý
nghĩa thúc đẩy kinh tế - xã hội nhanh, bền vững) và các nhiệm vụ chuẩn bị đầu
tư, nhiệm vụ quy hoạch chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư trước ngày 31/12/2020.
2.2. Đối với chi thường xuyên
a) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, tăng cường trách nhiệm điều hành
ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức
quy định, trong phạm vi dự toán được giao.
- Các sở ngành, đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh, UBND các huyện thành
phố: triển khai các nhiệm vụ chi ngay từ đầu năm, hạn chế tạm ứng ngân sách và
chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau. Quản lý, sử dụng các khoản chi
trong phạm vi dự toán đươ ̣c giao đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế đô ̣ quy
định, chống thất thoát, lañ g phí; đă ̣c biệt là dự toán chi xây dựng tru ̣ sở, mua
sắ m phương tiên,
̣ trang thiế t bi ̣ đắ t tiề n; cắ t giảm tố i đa kinh phí tổ chức hội
nghị, hội thảo, công tác nước ngoài, chi cho lễ hội, lễ kỷ niê ̣m, khởi công, khánh
thành, tổ ng kế t và các khoản chi chưa cầ n thiế t khác.
+ Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí, kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí năm 2021 theo đúng quy định, phù hợp với tình hình đơn vị để triển khai
thực hiện. Hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán, các trường hợp ứng thực hiện
theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Tổ chức thực hiện công khai
ngân sách theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn
thi hành.
+ Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp trong
việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2021, bồi dưỡng đội ngũ
kế toán nhất là đối với đội ngũ kế toán các đơn vị sử dụng ngân sách để nâng
cao nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
+ Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực chi ngân sách, các
đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện chuyển hồ sơ, chứng từ chi qua dịch vụ công
trực tuyến Kho bạc Nhà nước để rút ngắn thời gian kiểm soát chi.
- Sở Tài chính chủ trì với các đơn vị có liên quan hướng dẫn các đơn vị
dự toán tỉnh, các huyện thành phố thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 (thời
gian thực hiện tháng 01 năm 2021); Thực hiện kiểm tra tình hình phân bổ và
giao dự toán ngân sách năm 2021 đối với các huyện, thành phố, qua đó kịp thời
tháo gỡ khó khăn trong công tác phân bổ và giao dự toán.
- Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố giao Phòng Tài
chính – Kế hoạch chủ trì phối hợp cùng các cơ quan liên quan thực hiện: Quản
lý chặt chẽ nguồn dự phòng ngân sách đã bố trí dự toán ở các cấp ngân sách theo
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đúng quy định để chủ động ứng phó với dịch Covid-19, thiên tai, lũ lụt, dịch
bệnh khác và những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh ngoài dự toán; chỉ
đề xuất bổ sung những nội dung thực sự quan trọng, cấp bách có văn bản chỉ đạo
của tỉnh, huyện. Sử dụng các nguồn tài chính hợp pháp năm 2020 chuyển sang
và phấn đấu tăng thu năm 2021 để dành nguồn bảo đảm các nhiệm vụ chi tiền
lương, các chính sách an sinh xã hội của Trung ương và chế độ chính sách của
tỉnh đã ban hành.
b) Đẩy mạnh cơ cấu lại ngân sách nhà nước; tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ
chức bộ máy, hiệu lực, hiệu quả gắn với đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn
vị sự nghiệp công lập, điều chỉnh giá dịch vụ công
- Triển khai cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập gắn
với thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công theo lộ trình đã đề ra tại
Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.
+ Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan:
Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị, UBND các huyện, thành phố xây dựng phương
án tự chủ, xác định phân loại đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2021-2023 theo đúng
quy định. Kịp thời hướng dẫn, thẩm định phương án tự chủ, phân loại đơn vị sự
nghiệp theo các Nghị định, Thông tư hướng dẫn hiện hành.
+ Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện lộ trình giá
dịch vụ công làm cơ sở để giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công. Thực
hiện phân loại phương án tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 20212023.
- Sở Tài chính chủ trì phối hợp Sở y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành
phố thực hiện giảm dự toán các khoản chi được kết cấu trong giá dịch vụ khám
bệnh, chữa bệnh theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 5/7/2019 của Bộ Y tế
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày
30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh,
chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và
hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
trong một số trường hợp.
- Tập trung triển khai Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của
Chính phủ Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm,
dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.
Sở Tài chính phối hợp các sở, ban, ngành xây dựng, trình UBND tỉnh các
quyết định: Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước
thuộc phạm vi quản lý của sở, ngành, đơn vị; quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự
nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành quản lý; sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế
- kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công; quy định tiêu chí,
tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm
định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự
nghiệp công lập, thuộc phạm vi quản lý của sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp
công.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017
về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt
động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban
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chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về 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,
kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện
biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 20152016, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017-2021.
Sở Nội vụ phối hợp Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
cùng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.
c) Tăng cường quản lý thị trường, giá cả, kiểm soát lạm phát
- Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành có liên quan: Tăng cường theo
dõi sát diễn biến thị trường, chủ động áp dụng các biện pháp bình ổn thị trường,
giá cả, kiểm soát chặt chẽ phương án giá và mức giá đối với hàng hóa, dịch vụ
do nhà nước định giá; thường xuyên cập nhật thông tin về thị trường bất động
sản, không để xảy ra tình trạng đầu cơ tăng giá bất hợp lý, đảm bảo tính công
khai minh bạch của thị trường; 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 hàng hóa, dịch
vụ do nhà nước định giá và được mua sắm từ nguồn NSNN.
+ Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí cho các doanh nghiệp tạm
ứng kinh phí từ Quỹ dự trữ tài chính thực hiện dự trữ hàng hóa bình ổn thị
trường dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, hướng dẫn các doanh nghiệp sử
dụng kinh phí đúng quy định.
- Ủy ban nhân dân các huyện biên giới phối hợp với các sở, ngành, lực lượng
chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; tổ chức
kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hoạt động buôn lậu.
d) Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công
- Các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố triển khai đầy đủ, kịp thời
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành
Luật; Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ
tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản
công. Tổ chức việc rà soát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các phương án sắp xếp
lại, xử lý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện sắp xếp lại,
xử lý xe ô tô, máy móc, thiết bị bảo đảm theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài
sản công. Thực hiện nghiêm quy định về đấu giá khi thực hiện bán, chuyển
nhượng, cho thuê tài sản công, giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp
luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đất đai.
+ Thực hiện đúng thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch
vụ đã được phân cấp tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh: Nghị quyết số
10/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 Ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử
dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số
09/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 quy định phân cấp thẩm quyền quyết định
mua sắm hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ
quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn. Đẩy mạnh công
tác đấu thầu qua mạng theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của
Chính phủ và lộ trình thực hiện đấu thầu qua mạng theo Thông tư số
11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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- Sở Tài chính tiếp tục triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý xe
ô tô. Hướng dẫn, tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng, quản lý tài sản
công tại các đơn vị.
e) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra
- Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực
hiện thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch; triển khai có hiệu quả Luật phòng chống
tham nhũng.
- Sở Tài chính thực hiện thanh tra trong lĩnh vực tài chính, trong đó chú
trọng thanh tra các nội dung: Công tác quản lý và sử dụng ngân sách, công tác
quản lý vốn đầu tư và quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án, công tác quản lý và sử
dụng tài sản công, kinh phí đào tạo, công tác quản lý, sử dụng kinh phí NSNN,
tài sản cho thuê, liên doanh liên kết …
- 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.
- 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.
g) Tập trung rà soát, hoàn thiện, sửa đổi các chế độ chính sách trên địa
bàn tỉnh, tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ chính sách do trung
ương, tỉnh ban hành. Đề xuất Bộ Tài chính bổ sung kinh phí (nếu thiếu) theo quy
định.
Sở Tài chính chủ trì với các cơ quan có liên quan thực hiện hoàn chỉnh
trước ngày 30/6/2021.
h) Về tạo nguồn để thực hiện tiền lương:
Các sở, ban ngành và các huyện thành phố tiếp tục thực hiện các quy định
hiện hành về tạo nguồn để thực hiện tiền lương, trợ cấp trong năm 2021 theo
hướng dẫn của Bộ Tài chính và Sở Tài chính. Trên cơ sở dự toán ngân sách nhà
nước được giao, các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố thực hiện phân bổ dự
toán đến đơn vị sử dụng ngân sách đảm bảo các đơn vị được cân đối đủ nguồn
thực hiện mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng; phấn đấu tăng nguồn thu sự
nghiệp để tự đảm bảo nguồn điều chính tăng lương của cơ quan, đơn vị theo quy
định.
Chủ động bố trí ngân sách đã được giao và nguồn cải cách tiền lương của
các đơn vị sau khi đã bảo đảm nhu cầu cải cách tiền lương để thực hiện các chế
độ chính sách an sinh xã hội do trung ương ban hành theo quy định.
Nguồn thực hiện cải cách tiền lương được thực hiện theo đúng văn bản
hướng dẫn của Bộ Tài chính.
i) Tổ chức triển khai xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về
định mức chi thường xuyên, phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định
ngân sách 2022 – 2025 theo quy định của Luật NSNN, các văn bản hướng dẫn
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của trung ương, đảm bảo căn cứ để lập dự toán ngân sách năm 2022 và các năm
tiếp theo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.
Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân
các huyện, thành phố tham mưu thực hiện.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cục Thuế, Cục Hải quan, Sở Tài chính Phối hợp với các cơ quan có
liên quan, UBND các huyện, thành phố thực hiện cụ thể đối với từng nội dung về
thu ngân sách bảo đảm công tác thu ngân sách đúng, đủ, kịp thời, phấn đấu thu đạt
và vượt dự toán đã được HĐND tỉnh thông qua.
2. Các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan và UBND các huyện,
thành phố: Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thu, chi ngân sách, điều hành ngân
sách trong phạm vi dự toán được giao, sử dụng ngân sách đúng quy định, hiệu quả,
tránh thất thoát, lãng phí.
3. UBND các huyên,
̣ thành phố , Ban Chỉ đa ̣o thu ngân sách cấ p huyê ̣n
căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn, tăng cường phối hợp giữa cơ quan thu và
các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, triển
khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, chống buôn lậu, gian lận
thương mại và trốn thuế; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, kiểm soát hạn
chế tối đa nợ thuế, không để nợ thuế mới phát sinh; thực hiện trọng tâm đối với
các lĩnh vực: Tiền sử dụng đất, cấp quyền khai thác khoảng sản, kinh doanh vận
tải (vận tải taxi), bến bãi, nhà hàng, khách sa ̣n...
Tổ chức quán triệt việc kê khai nộp thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản
tới các chủ đầu tư, nhà thầu có dự án đầu tư trên địa bàn. Giao trách nhiệm cho
các cơ quan chuyên môn trực thuộc theo chức năng nhiệm vụ xử lý nghiêm các
trường hợp không kê khai, nộp thuế theo đúng quy định.
Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nắm thông tin về chủ doanh nghiệp tư
nhân, thành viên công ty, cá nhân kinh doanh nợ thuế cư trú trên địa bàn, để
thực hiện cưỡng chế nợ thuế theo đề nghị của cơ quan Thuế, Hải quan.
4. Kho bạc Nhà nước: tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc chi
tiêu, bảo đảm đúng chính sách, chế độ quy định.
5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: triển khai có hiệu quả các Luật Doanh nghiệp,
Luật Đầu tư, nghiên cứu đề xuất các giải pháp, biện pháp cải thiện môi trường đầu
tư, sản xuất kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, tạo điều kiện
cho các hộ kinh doanh mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh
liên kết hợp tác hoặc chuyển đổi thành doanh nghiệp; triển khai có hiệu quả Luật
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
6. Sở Xây dựng: Cung cấp cho Cục Thuế danh mục Giấy phép xây dựng
đã cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; phối hợp với các cơ quan có liên
quan kiểm tra, đề xuất hướng xử lý đối với các các khoản thu nộp ngân sách nhà
nước của các công trình xây dựng.
7. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Cung cấp cho Cục Thuế danh sách
các cơ sở lưu trú du lịch đủ điều kiện kinh doanh; tăng cường quảng bá, giới
thiệu, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch”. Đơn vị đề xuất bỏ nội dung này, lý do:
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ thẩm định và quyết định công nhận hạng
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của các cơ sở lưu trú du lịch chứ không có chức năng cấp giấy phép kinh doanh,
đây là chức năng nhiệm vụ của UBND các huyện, Thành phố; ngoài ra dịch vụ
karaoke cũng đã có Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 21/01/2018 của
UBND tỉnh Lạng Sơn, về Phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn
tỉnh Lạng Sơn, phân cấp về các huyện, thành phố quản lý.
8. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh
phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, khoáng sản theo quy định;
thực hiện tốt cơ chế phối hợp theo quy định tại Khoản 6, Điều 5 Thông tư số
152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài
nguyên; phối hợp với Cục Thuế tỉnh trong việc đôn đốc các đơn vị nộp tiền cấp
quyền khai thác nước, khoáng sản, phí bảo vệ môi trường; đôn đốc các doanh
nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai; kịp thời chuyển
thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính khi thực hiện thủ tục hành chính về đất
đai theo quy định.
Phối hợp với Sở Tài chính, ngành thuế và các đơn vị có liên quan rà soát
đề xuất xử lý các đơn vị chưa thực hiện việc thuê đất; đôn đốc ký lại hợp đồng
thuê đất đối với các trường hợp đã hết thời hạn ổn định 5 năm.
Tiếp tục tham mưu thực hiện đấu giá các khu đất được UBND tỉnh giao,
rà soát báo cáo đề xuất xử lý các khu đất công đã được UBND tỉnh giao; xây
dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc cấp huyện thực hiện phương án xử lý đất, tài
sản công đối với các khu đất đã được UBND tỉnh chấp thuận năm 2018; đồng
thời tiếp tục đôn đốc UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát quỹ đất công
trên địa bàn và đề xuất phương án xử lý để tăng nguồn thu ngân sách nhà nước.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về
lĩnh vực tài nguyên môi trường.
9. Sở Giao thông vận tải: Cung cấp danh sách các bến, bãi đỗ xe; danh
sách phương tiện đăng ký kinh doanh vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ
kinh doanh đang được Sở Giao thông vận tải quản lý cho cơ quan thu thuế và
UBND huyện; Phối hợp kiểm tra đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, dịch vụ
hỗ trợ vận tải theo đề nghị của cơ quan Thuế để quản lý thuế; Tham gia cùng
Cục thuế đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp, không thực hiện đăng
kiểm đối với các phương tiện, khi chủ phương tiện không chứng minh được đã
thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế; tăng cường quản lý kinh doanh vận tải và
kiểm soát tải trọng phương tiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; nâng cao
năng lực trách nhiệm của lực lượng thực thi công vụ về bảo đảm trật tự an toàn
giao thông.
10. Sở khoa học và Công nghệ: Thực hiện kiểm soát chất lượng sản
phẩm; tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường
chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý; quản lý công nghệ và
thị trường công nghệ, an toàn bức xạ và hạt nhân, sở hữu trí tuệ; Chỉ đạo Chi cục
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng phối hợp với cơ quan Thuế xử lý nghiêm các
trường hợp cố tình bóc, làm hỏng, tự ý tháo gỡ niêm phong đồng hồ (công tơ)
tổng cột đo xăng dầu và tiến hành kẹp chì, dán tem lại đối với cột đo xăng dầu
sau khi sửa chữa và lắp đặt mới.
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11. Sở Công thương: Phối hợp với các cơ quan Hải Quan, Công an tỉnh,
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát việc thực
hiện các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh xăng dầu, hoạt động
lưu thông hàng hóa trong lĩnh vực xuất nhập khẩu; đẩy mạnh công tác phát hiện
điều tra, xử lý vi phạm, chủ động nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp
trong lĩnh vực XNK. Rà soát, lên danh sách và tiến hành các hoạt động nghiệp
vụ phòng ngừa, phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm; kiểm tra
xử lý kinh doanh hàng hóa dịch vụ xuất nhập khẩu liên quan đến an toàn thực
phẩm thuộc nhóm mặt hàng ngành công thương quản lý.
12. Cu ̣c Quản lý thi ̣ trường tỉnh: Tăng cường các biện pháp kiểm tra,
kiểm soát thị trường hàng hóa đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương
mại và hàng giả trên địa bàn phụ trách; phối hợp với các cơ quan chức năng trên
địa bàn tỉnh rà soát, đánh giá việc áp dụng các quy định, cơ chế, chính sách về
chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường
để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp, giải pháp quản
lý việc sử dụng hóa đơn chứng từ trên địa bàn.
13. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì phối hợp với các cơ quan
liên quan tổ chức thực hiện các chương trình thông tin, truyền thông phổ biến,
tuyên truyền cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước, các nội dung thực hiện
thu chi ngân sách năm 2021 kịp thời, đầy đủ.
14. Công an tỉnh: Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chống buôn
lậu, gian lận thương mại và hàng giả; hàng hóa lưu thông trên đường (nhất là về
nguồn gốc hàng hóa, kê khai giá trên hóa đơn,… ); Thực hiện tốt công tác kiểm
tra an toàn giao thông; Tập trung chỉ đạo, phối hợp Cục Thuế, Cục Hải quan và
các lực lượng chức năng xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi vi phạm
pháp luật, trốn thuế, buôn lậu.
15. Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn: Chủ
trì phối hợp với các cơ quan Thuế, Kho bạc nhà nước tỉnh, Hải quan, Biên
phòng, các cơ quan liên quan, các huyện biên giới nắm chắc diễn biến tình hình
hoạt động tại các khu vực cửa khẩu, nhất là hoạt động xuất nhập khẩu; thường
xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện việc thu phí theo quy định hiện
hành, kịp thời đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh; Thực hiện tốt công tác tổ chức
thu phí đối với phương tiện vận tải hàng hóa sang tải, đảm bảo thu đúng, thu đủ
vào ngân sách nhà nước.
16. Các sở, ban, ngành, đơn vị còn lại: Thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi
ngân sách đảm bảo theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn
bản hướng dẫn, điều hành của Bộ Tài chính, UBND tỉnh, sử dụng nguồn ngân
sách nhà nước có hiệu quả, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi tiêu
ngân sách.
IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
1. Sở Tài chin
́ h: Theo dõi, tổ ng hơ ̣p tình hình thực hiêṇ nhiê ̣m vu ̣ thu ngân
sách của các đơn vi,̣ tham mưu cho UBND tỉnh điề u hành nhiê ̣m vu ̣ chi ngân
sách tiế t kiê ̣m, có hiêụ quả theo quy đinh
̣ của pháp luâ ̣t và sự chỉ đa ̣o của Bô ̣ Tài
chiń h, Thủ tướng Chính phủ. Hàng tháng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình
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hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 tháng trước, ước thực hiện
tháng này trước ngày 15 hàng tháng.
2. Cục Thuế, cục Hải quan, Kho bạc nhà nước, các sở, ban, ngành có liên
quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Trên cơ sở kế hoạch này, xây
dựng kế hoạch chi tiết thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, khó khăn,
vướng mắc, các đề xuất trong tổ chức thực hiện tháng trước, ước thực hiện tháng
này về sở Tài chính trước ngày 10 hàng tháng để theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy
ban nhân dân tỉnh./.
Nơi nhận:
- Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo);
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố ;
- Lãnh đạo sở;
- Chánh văn phòng;
- Các phòng thuộc sở;
- Lưu VT, QLNS.

GIÁM ĐỐC

Vũ Hoàng Quý
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