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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu,  Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp 

 đánh giá tình hình thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 và xây dựng  

dự toán ngân sách nhà nước năm 2021  

  

 Ngày 27/7/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì 

cuộc họp về đánh giá tình hình thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 và xây dựng dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2021.  Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Sở, 

ngành: Tài Chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Kế hoạch 

và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường. 

 Sau khi nghe Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc nhà nước 

Lạng Sơn báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND 

tỉnh kết luận như sau: 

 UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của Sở Tài chính, Cục 

Thuế, Cục Hải quan, các cơ quan liên quan trong công tác tham mưu cho UBND 

tỉnh điều hành, chỉ đạo đối với lĩnh vực thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 

và xây dựng toán ngân sách nhà nước năm 2021. 

 Để công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ được Trung 

ương, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh giao trong lĩnh vực tài chính năm 2020 và dự toán 

năm 2021 được kịp thời, đảm bảo đúng quy định, các cơ quan thực hiện tốt các 

yêu cầu sau: 

1. Đối với nội dung đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2020: đồng ý theo số liệu tại dự thảo báo cáo do Sở Tài chính xây 

dựng và trình bày tại cuộc họp. 

2. Đối với nội dung xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021: 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh rà soát lại số liệu thu 

ngân sách nội địa ước thực hiện năm 2020, trên cơ sở đó xây dựng dự toán ngân 

sách thu nội địa trên địa bàn tỉnh năm 2021 theo nguyên tắc tối thiểu bằng số 

thực hiện năm 2020. Hoàn thành dự thảo báo cáo, gửi UBND tỉnh trước ngày 

29/7/2020. 

3. Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, Văn 

phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các 

huyện, thành phố triển khai tích cực việc thu hồi nợ đọng thuế, đặc biệt là nợ 

tiền sử dụng đất, trong đó tập trung vào các đối tượng nợ có thể tác động được 

để làm gương, thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân thực 

hiện nghiêm túc nghĩa vụ tài chính với Nhà nước để tạo nguồn lực đầu tư, thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
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Nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp tích cực 

chống thất thu, nuôi dưỡng nguồn thu, khai thác những nguồn thu còn tiềm năng 

để tăng thu ngân sách nhà nước. 

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan khẩn khẩn tổ chức rà soát các quỹ đất có đủ điều kiện, đẩy mạnh thực 

hiện các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất đối với các quỹ đất trên trong năm 

2020 và năm 2021 

Phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh trong việc thu tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản, áp dụng các giải pháp thu hiệu quả theo từng đối tượng cụ thể. 

5. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện rà soát lại các dự án đầu tư sử 

dụng nguồn ngân sách địa phương, đặc biệt là từ nguồn thu từ đất và thu từ 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 Lạng Sơn và khả năng giải ngân của từng dự 

án cụ thể, tham mưu cho UBND tỉnh phương án trình HĐND tỉnh điều chỉnh kế 

hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016 - 2020. 

6. Sở Tài chính tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các 

đơn vị thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; thực hiện 

nghiên các nội dung UBND tỉnh chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại Công văn số 

842/UBND-KT ngày 20/7/2020 về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều 

hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2020. 

Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành ngân sách đảm bảo 

linh hoạt, phù hợp với thực tiễn và khả năng ngân sách của tỉnh; báo cáo, đề xuất 

UBND tỉnh xử lý những đơn vị sử dụng nguồn kinh phí không hiệu quả hoặc sử 

dụng không kịp thời phải huỷ dự toán. 

7. Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn thực hiện tốt công tác kiểm soát chi ngân 

sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như thành phần dự họp; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CV; 

- Lưu: VT, KT(LTH). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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