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Kính gửi: 
- Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 
Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về 
ngân sách nhà nước; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp 
tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các 
quy định của pháp luật, chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử 
dụng ngân sách nhà nước, Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc thực hiện nghiêm chính sách tài khóa và các kết luận, kiến 
nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra (Chỉ thị 33/2008/CT-TTg). Trong đó, tập trung 
thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

1. Về hoàn thiện thể chế: 
a) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các địa 

phương tiếp tục rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Bộ Tài chính xây 
dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thu, chi ngân sách nhà nước, quản lý, sử dụng 
nợ công, tài sản công theo chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, Chính phủ; 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng. 

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và 
các địa phương khẩn trương rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư công. 

c) Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các địa phương: 
- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban 

hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức sử dụng ngân sách, tài sản công cho phù hợp với 
quy định pháp luật chung và thực tiễn quản lý tại cơ quan, đơn vị và địa phương; bãi 
bỏ các quy định trái thẩm quyền hoặc trái với quy định của cấp trên. 

- Tiếp tục rà soát, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và các địa phương 
tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 
đầy đủ các quy định, hướng dẫn triển khai thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị 
sự nghiệp công lập. 
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- Hạn chế tối đa việc đề xuất, ban hành các chính sách mới làm giảm thu ngân 
sách nhà nước; chỉ ban hành mới chính sách chi ngân sách khi thực sự cần thiết và có 
nguồn đảm bảo. 

2. Tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước: 
a) Cục Thuế và Cục Hải quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh 

và các địa phương: 
- Tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, đảm 

bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước theo quy 
định; khẩn trương xử lý theo chế độ quy định các khoản tạm thu, tạm giữ, các khoản 
thuế đã kê khai nhưng chậm nộp và các khoản thuế ẩn lậu được các cơ quan thanh 
tra, kiểm toán phát hiện, kiến nghị thu vào ngân sách nhà nước. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan, tập 
trung vào những doanh nghiệp, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm có độ rủi ro cao, nâng 
tỷ lệ doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra thuế; phát hiện và xử lý kịp thời các 
trường hợp kê khai không đúng, gian lận thuế, trốn thuế, chuyển giá; đẩy mạnh công 
tác phòng, chống gian lận thương mại, chống thất thu và kiểm soát chặt chẽ nguồn 
thu ngân sách nhà nước, nhất là các khoản thu theo hình thức khoán; kiểm soát chặt 
chẽ giá tính thuế hải quan. 

- Tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, giao chỉ tiêu thu nợ cụ thể và đôn đốc, 
kiểm tra tình hình thực hiện cho từng Chi Cục Thuế và Hải quan địa phương, hạn chế 
phát sinh nợ thuế mới; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế, đảm bảo đúng đối tượng, đúng 
pháp luật; đẩy mạnh công tác thanh tra hoạt động và việc chấp hành pháp luật của cơ 
quan thuế, hải quan. 

- Nghiêm cấm thu sai quy định của luật thuế và các quy định pháp luật liên 
quan; phân chia sai quy định nguồn thu giữa ngân sách các cấp; giữ lại nguồn thu của 
ngân sách sai chế độ; tự đặt ra các khoản thu trái với quy định của pháp luật; để các 
khoản thu ngoài ngân sách nhà nước trái với quy định. 

b) Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ 
quan thuế, hải quan tăng cường quản lý thu, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương 
mại, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế; các khoản phải thu theo kiến nghị của cơ quan 
kiểm toán, kết luận của cơ quan thanh tra và cơ quan bảo vệ pháp luật; đảm bảo thu 
đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh theo quy định của pháp luật. 

3. Về quản lý chi ngân sách nhà nước: 
a) Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các địa phương: 
- Lập và quyết định dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm theo thẩm 

quyền, phải bám sát mục tiêu, định hướng, yêu cầu của kế hoạch tài chính 05 năm địa 
phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, kế hoạch đầu 
tư công trung hạn 05 năm địa phương, trên cơ sở các chính sách, chế độ, định mức 
chi ngân sách địa phương và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được cấp thẩm 
quyền phê duyệt đối với năm dự toán; bố trí chi ngân sách địa phương nói chung và 
chi cho các chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nói riêng phải đúng 
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thẩm quyền, xác định rõ nguồn vốn và trong phạm vi khả năng nguồn lực, đảm bảo 
chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo cân đối ngân sách địa phương trong trung hạn. 

Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi ngân sách địa phương đúng thời hạn, nội 
dung, đối tượng, lĩnh vực theo quy định; đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ/dự 
án quan trọng, cấp bách và chủ động bố trí kinh phí để hoàn trả kinh phí đã ứng 
trước, xử lý nợ đọng theo quy định. 

- Điều hành, quản lý chi trong phạm vi dự toán được giao, đúng tiêu chuẩn, 
định mức, chế độ quy định; triệt để tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. 
Kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định, hạn chế việc ứng trước dự toán ngân sách nhà 
nước, giảm số chi chuyển nguồn sang năm sau. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong 
quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; khắc phục triệt để, không để xảy ra tình trạng nợ 
đọng khối lượng xây dựng cơ bản. 

- Nghiêm cấm thực hiện các khoản chi ngoài dự toán, các khoản chi trái quy 
định của pháp luật, sử dụng ngân sách để cho vay, tạm ứng đối với những việc, nội 
dung sai chế độ quy định. 

b) Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các địa 
phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện công khai, 
minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, đảm bảo chi ngân sách địa phương theo 
dự toán, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi và quy định pháp luật. Xử lý nghiêm 
về tài chính theo quy định đối với các sai phạm về quản lý ngân sách và tài sản của 
nhà nước đã được cơ quan kiểm toán, thanh tra phát hiện, kiến nghị. 

4. Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ của chính quyền địa 
phương, bố trí nguồn trả nợ đầy đủ, đúng hạn: 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, địa phương 
kiểm soát chặt chẽ các khoản vay. Bố trí chi trả nợ lãi trong chi cân đối ngân sách địa 
phương; chi trả nợ gốc ngoài chi cân đối ngân sách địa phương được bố trí từ nguồn 
vay, bội thu ngân sách cấp tỉnh, kết dư ngân sách cấp tỉnh và nguồn tăng thu, tiết 
kiệm chi theo quy định. 

5. Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công: 
a) Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các địa phương: 
- Khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định việc 

phân cấp thẩm quyền trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý; 
tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công; danh mục tài sản mua sắm tập trung 
làm căn cứ giám sát, quản lý và sử dụng tài sản công trong phạm vi cơ quan, địa 
bàn địa phương. 

- Tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu 
chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh 
việc xử lý tài sản không còn nhu cầu sử dụng để tạo nguồn tài chính bổ sung ngân 
sách nhà nước phục vụ cho mục tiêu đầu tư phát triển và các nhu cầu khác theo quy 
định; kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu 
chuẩn, định mức; tổ chức xử lý tài sản đúng pháp luật, công khai, minh bạch, không 
để lãng phí thất thoát tài sản công. 
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- Chấp hành nghiêm quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho 
nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển 
giao (BT), bảo đảm giá trị tài sản thanh toán sát giá thị trường, đúng quy định của 
pháp luật, chống thất thoát tài sản công. 

- Khai thác hiệu quả tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản kết cấu 
hạ tầng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định của 
pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; chấm dứt việc sử dụng tài sản cho thuê, 
cho mượn, liên doanh, liên kết, kinh doanh không đúng quy định. 

- Đầu tư xây dựng, mua sắm ô tô, tài sản công theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, 
định mức, đảm bảo tiết kiệm, công khai, minh bạch; không mua sắm xe ô tô, trang 
thiết bị đắt tiền không đúng quy định. 

b) Thực hiện nghiêm việc đấu giá khi thực hiện giao đất, cho thuê đất theo quy 
định của pháp luật về đất đai. 

6. Về quyết toán ngân sách nhà nước: 
Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các địa phương thực hiện xét duyệt, thẩm định, 

báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán trực thuộc và ngân 
sách cấp dưới, tổng hợp báo cáo theo đúng chế độ và thời hạn quy định; chỉ đạo, đôn 
đốc chủ đầu tư khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án và 
dự án/tiểu dự án thành phần sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước. Không 
để xảy ra tình trạng tồn đọng các dự án đầu tư sử dụng vốn nguồn ngân sách nhà 
nước đã hoàn thành, nhưng chậm lập, thẩm định, phê duyệt quyết toán. 

7. Về tăng cường đôn đốc, kiểm tra, xử lý, báo cáo, công khai: 
a) Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các địa phương: 
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, công khai, minh bạch, nâng 

cao trách nhiệm giải trình trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công. 
- Tổ chức thực hiện kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, 

cá nhân vi phạm hoặc để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, 
tài sản công; chậm thực hiện các kết luận của cơ quan thanh tra, kiến nghị của cơ 
quan kiểm toán đối với các vi phạm xảy ra trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước 
thuộc trách nhiệm được giao quản lý. Việc báo cáo kết quả xử lý kỷ luật đối với tổ 
chức, cá nhân thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg. Định kỳ cuối 
năm, tổng hợp kết quả xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân, gửi Sở Nội vụ để 
theo dõi, tổng hợp việc thực hiện xử lý kỷ luật, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị 
xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chậm 
thực hiện các kết luận của cơ quan thanh tra, kiến nghị của cơ quan kiểm toán đối với 
các sai phạm trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, tài sản công thuộc trách 
nhiệm được giao quản lý. 

- Tổ chức đôn đốc, chỉ đạo thực hiện việc báo cáo kết quả xử lý các kết luận 
của cơ quan thanh tra, kiến nghị của cơ quan kiểm toán và những nội dung thực hiện 
theo quy định của Chỉ thị 33/2008/CT-TTg và Công văn này, gửi Sở Tài chính cùng 
thời điểm gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, báo cáo kết quả thực hành tiết 
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kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng hàng năm. Riêng đối với phần báo 
cáo kết quả xử lý các kết luận của cơ quan thanh tra, kiến nghị của cơ quan kiểm toán 
liên quan đến vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để 
tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong báo cáo gửi Sở Tài chính, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư phải nêu rõ những tồn tại về quản lý tài chính - ngân sách đã được 
khắc phục, những tồn tại chưa khắc phục và thời gian, biện pháp để khắc phục trong 
thời gian tới. 

b) Trường hợp các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các địa phương không chấp 
hành chế độ báo cáo kết quả xử lý các kết luận của cơ quan thanh tra, kiến nghị của 
cơ quan kiểm toán hoặc tiến độ xử lý các sai phạm chậm, Sở Tài chính tạm dừng cấp 
kinh phí theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn; tổng 
hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

c) Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được giao quản lý các ngành, lĩnh vực, hằng 
năm tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh 
quyết định, gắn với các nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo từng ngành, lĩnh vực mà cơ 
quan, đơn vị được giao quản lý, gửi cùng với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước 
về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo Hội đồng nhân 
dân tỉnh cùng với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm. 

8. Tổ chức thực hiện: 
a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội 
dung tại Công văn này. 

b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, kiểm tra 
các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các địa phương trong việc thực hiện Công văn này; 
định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cùng với báo cáo quyết toán ngân 
sách nhà nước./. 

 
Nơi nhận:      
- Như trên; 
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo); 
- Chủ tịch & các PCT UBND tỉnh; 
- VPUBND tỉnh: LĐVP, các phòng,  
ban & trung tâm; 
- Lưu: HCTC. 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

(Đã ký)  
 

Lê Văn Nưng 
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