
                 

 

   

   Kính gửi: 

    - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; 

    - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 

Nhìn chung, tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách 

nhà nước 9 tháng đầu năm 2019 của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, các  

chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, an ninh chính trị và trật tự an toàn 

xã hội được đảm bảo. Song cũng phát sinh không ít khó khăn, thách thức như: 

Ngành chăn nuôi gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi; giá 

lúa, cá thiếu ổn định và luôn ở mức thấp; biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, 

dông lốc, sạt lở bờ sông diễn biến phức tạp; tình trạng ô nhiễm môi trường 

đã tác động tiêu cực lên đời sống và hoạt động sản xuất của nhân dân..., 

nhưng với sự tập trung lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo điều hành quyết liệt 

của Ủy ban nhân dân tỉnh, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng sự nỗ 

lực và đồng thuận của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và nhân dân trong 

tỉnh đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và 

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về những nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2019, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh trong 09 tháng đầu năm vẫn đạt nhiều 

kết quả tích cực. 

Trong bối cảnh đó, nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu, chi 

ngân sách nhà nước năm 2019 theo dự toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh  

giao,  góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, 

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh và chính 

quyền địa phương các cấp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu sau: 

1. Cơ quan Thuế, Hải quan phối hợp với cơ quan tài chính triển khai đầy 

đủ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra tại Chỉ thị số 01/CT-

BTC ngày 29/8/2019 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác thu ngân 

sách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và nhiệm vụ công tác quản lý 

thuế năm 2019, trong đó tập trung tăng cường công tác quản lý thu; chống thất 
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thu, chống chuyển giá; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra thuế; quản lý chặt 

chẽ hoàn thuế, đảm bảo đúng đối tượng, chính sách và pháp luật của nhà nước; 

tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ thu đối với các khoản thu từ 

thuế, phí, lệ phí, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, thu khác ngân sách...; duy trì 

và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế 

tại địa phương; thường xuyên đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ thu 

ngân sách nhà nước để có giải pháp chỉ đạo, điều hành thu kịp thời. 

2. Cơ quan Tài chính tham mưu giúp Ủy ban nhân dân các cấp quản lý chi 

ngân sách nhà nước theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được 

giao đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; rà soát các chế độ, chính sách an sinh 

xã hội, nhất là các khoản chi cho con người để đảm bảo chi đúng đối tượng, 

đúng thời gian quy định. Trong đó: 

a)Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc và tổ chức triển khai có hiệu quả 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1042/CĐ-TTg ngày 

21/8/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Chủ động rà soát để đôn đốc đẩy 

nhanh tiến độ triển khai và giải ngân vốn cho các dự án, thực hiện điều chuyển 

theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư 

từ những dự án không có khả năng giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân 

tốt hơn. Chấp hành nghiêm quy định về chế độ báo cáo tình hình thực hiện và 

giải ngân kế hoạch đầu tư công; 

b) Chủ động điều hành đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, tổ chức 

chi ngân sách theo dự toán, khả năng thu ngân sách và tiến độ thực hiện một số 

nguồn thu gắn với dự toán chi đầu tư phát triển; 

c) Chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương và nguồn ngân sách 

tỉnh bổ sung (nếu có) để thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành; 

không để phát sinh tình trạng chậm, muộn, nợ chế độ, chính sách trên địa bàn.  

Các địa phương có nguồn cải cách tiền lương còn dư (sau khi đã đảm bảo 

nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2019 theo chế độ quy định) 

phải chủ động sử dụng để đảm bảo thực hiện các chính sách an sinh xã hội do 

Trung ương ban hành trên địa bàn, giảm nguồn hỗ trợ từ ngân sách trung ương 

theo quy định tại Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân 

sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2017-2020. 

Địa phương có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các chính 

sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành, trong đó chi tiết kết quả thực hiện 

đối với từng chế độ, chính sách. Trường hợp phát sinh thừa, thiếu kinh phí so 

với mức đã bố trí dự toán năm 2019, Sở Tài chính sẽ tổng hợp trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính xem xét xử lý trong quá trình điều hành 

ngân sách năm 2019 hoặc trong dự toán các năm tiếp theo; 



                 

d) Các địa phương được Ủy ban nhân dân tỉnh giao bổ sung biên chế giáo 

viên mầm non trong năm 2019 theo ý kiến của Bộ Nội vụ (nếu có) (ngoài biên 

chế sự nghiệp giáo dục đào tạo đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh giao), địa 

phương chủ động cân đối, bố trí kinh ngân sách địa phương để thực hiện theo 

đúng hướng dẫn tại Văn bản số 9028-CV/VPTW ngày 11/3/2019 của Văn phòng 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng; 

đ) Quản lý kiểm soát chặt chẽ nợ công; tiếp tục thực hiện đồng bộ, linh 

hoạt các giải pháp huy động vốn; tiếp tục triển khai giải pháp cơ cấu lại danh 

mục nợ công theo hướng bền vững; thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ 

đến hạn phải trả của ngân sách địa phương (cả nợ gốc và lãi); thực hiện vay nợ 

của ngân sách địa phương đảm bảo không vượt mức vay được Hội đồng nhân 

dân tỉnh quyết định. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề làm thủ tục ký hợp 

đồng vay lại đối với các dự án vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại đã 

được ký kết Hiệp định; 

e) Chủ động dành nguồn vốn sự nghiệp để thực hiện việc lập, thẩm định, 

phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch có 

tính chất kỹ thuật, chuyên ngành và điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy định 

của pháp luật hiện hành và quy định tại khoản 4 Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 

13/9/2019 của Chính phủ. Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn cụ thể về nội dung này; 

g) Quản lý, sử dụng dự phòng ngân sách địa phương theo quy định của 

Luật Ngân sách nhà nước, tập trung cho các nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên 

tai, bão lũ, dịch bệnh đặc biệt là xử lý phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi và một 

số nhiệm vụ quan trọng cấp bách phát sinh. 

Các địa phương chủ động bố trí nguồn dự phòng địa phương để hỗ trợ các 

tổ chức, cá nhân thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi theo quy định tại Quyết định 

số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính 

sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn 

Châu Phi. Trường hợp địa phương có mức độ thiệt hại lớn, nhu cầu kinh phí 

vượt quá khả năng cân đối, Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo cụ thể về Sở Tài 

chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn để 

xem xét bổ sung một phần kinh phí cho địa phương có nguồn lực để hỗ trợ thiệt 

hại theo chế độ quy định; 

h) Trường hợp dự kiến thu ngân sách địa phương giảm so với dự toán 

được cấp có thầm quyền giao, địa phương phải chủ động xây dựng phương án 

điều hành để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, ưu tiên thực hiện các chính 

sách, chế độ liên quan con người, an sinh xã hội. Cụ thể: 

- Huy động dự phòng ngân sách địa phương sau khi đã sử dụng để phòng 

chống dịch tả lợn Châu Phi (tối đa nguồn lực để xử lý dịch tả lợn Châu Phi và bù 

hụt thu là 50% dự phòng ngân sách địa phương và 70% quỹ Dự trữ tài chính). 



                 

- Nguồn cải cách tiền lương còn dư - nếu có (sau khi đã đảm bảo nguồn 

thực hiện tiền lương theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng và các chính 

sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành phần ngân sách trung ương hỗ trợ 

theo Quyết định số 579/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) đến hết năm 2019. 

- Các nguồn lực tài chính hợp pháp khác của địa phương (kết dư ngân 

sách,...). 

- Trường hợp các nguồn nêu trên dự kiến không đảm bảo bù đắp số giảm 

thu ngân sách địa phương, phải thực hiện sắp xếp, cắt, giảm, giãn các nhiệm vụ 

chỉ đã bố trí dự toán năm 2019 sang năm 2020 và các năm sau; trong đó cần chủ 

động cơ cấu lại chỉ đầu tư phát triển địa phương trong trường hợp chi đầu tư từ 

nguồn thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết tăng lớn, Ủy ban nhân dân xin ý kiến 

Thường trực Hội đông nhân dân giảm chi đầu tư bố trí từ nguồn cân đối ngân 

sách địa phương (không kể chỉ từ nguồn thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) 

và tăng tương ứng chi đầu tư từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết và tiền sử dụng 

đất. Tạo nguồn đề cân đối các nhiệm vụ chi thường xuyên do giảm thu ngân 

sách địa phương. 

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

tạm thời quỹ ngân sách các cấp, phải kịp thời báo cáo cấp trên để xem xét, xử lý 

theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 

21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân 

sách nhà nước. 

i) Đẩy nhanh tiến độ chi ngân sách trong phạm vi dự toán được giao, kể 

cả chi cho các chế độ, chính sách, nhiệm vụ, đề án theo các chương trình mục 

tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia. Hết năm ngân sách, chỉ được phép chuyển 

nguồn sang năm sau để thực hiện những khoản dự toán chi chưa thực hiện được 

hoặc chưa chi hết theo quy định tại khoản 3 Điều 64 Luật Ngân sách nhà nước 

năm 2015; khoản 5, Điều 1 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của 

Chính phủ. Số còn lại phải bị cắt, hủy dự toán. Tỉnh không xem xét chuyển 

nguồn hay bổ sung để đảm bảo cho các khoản chỉ này. Địa phương phải chủ 

động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trên địa 

bàn trong năm 2020. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu 

lực, hiệu quả và đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập, 

giá dịch vụ công; thúc đẩy cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo tinh thần các 

Nghị quyết số 18-NQ/TW và số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị 

Trung ương 6 (khóa XII); Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và 

người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn. 

4. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính trong thực thi công vụ; tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra, công khai và giám sát việc sử dụng ngân sách nhà 

nước; triệt để tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Thực hiện đầy 

đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị của các cơ quan kiểm toán, thanh tra. 



                 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; 

chính quyền địa phương các cấp và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, Phòng KTTH. 
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