UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 610 /UBND-KT

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 8 năm 2020

V/v đẩy mạnh thực hiện các giải
pháp điều hành thực hiện nhiệm
vụ tài chính - NSĐP những
tháng cuối năm 2020

Kính gửi:
- Cục Thuế Tỉnh;
- Cục Hải quan Tỉnh;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện văn bản số 8299/BTC-NSNN ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính
về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài
chính-NSĐP những tháng cuối năm 2020 (Gọi là Công văn 8299), Uỷ ban nhân
dân Tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực
hiện một số nội dung sau:
1. Cục trưởng Cục thuế Tỉnh, Cục Hải quan Tỉnh:
Tiếp tục tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các giải pháp miễn, giảm,
giãn thuế và các khoản thu ngân sách theo quy định; đồng thời, 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, từ đó quyết tâm hoàn thành cao nhất
nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước theo dự toán được Uỷ ban nhân dân Tỉnh
quyết định.
Phối hợp với cơ quan tài chính và các cơ quan chức năng có liên quan ở địa
phương tăng cường quản lý thu; chống thất thu, chống chuyển giá, quản lý chặt
chẽ hoàn thuế, xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; dừng thanh tra, kiểm tra tại doanh
nghiệp nếu không phát hiện dấu hiệu vi phạm thuế; dự báo và đánh giá mức độ
ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước
trên địa bàn để có giải pháp điều hành thu phù hợp; phấn đấu hoàn thành cao
nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020.
2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:
Điều hành chi đầu tư gắn với tiến độ một số khoản thu dành để chi đầu tư
từ nguồn xổ số kiến thiết. Chủ động dự kiến số vượt thu từ nguồn xổ số kiến
thiết để bổ sung vốn cho các dự án đã có trong dự toán, nhưng do thu cân đối
ngân sách khó khăn chưa kịp bố trí đủ dự toán.
Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, các cơ quan liên
quan, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thực
hiện và giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước; tập trung tháo
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gỡ các vướng mắc, rào cản trong quản lý đầu tư và xây dựng, nhất là vướng mắc
về giải phóng mặt bằng, thủ tục cấp phép xây dựng, đấu thầu,…tạo điều kiện
thuận lợi tối đa cho các chủ dự án.
Theo dõi sát tiến độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư trên địa bàn,
chủ động đề xuất cắt giảm, điều chuyển kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà
nước từ các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn sang các dự án có
tiến độ giải ngân tốt hơn, nhằm sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, kể cả chuyển
vốn giữa các Sở, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, trình cấp có thẩm
quyền quyết định.
3. Giám đốc Sở Tài chính:
3.1. Phối hợp với Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp, các cơ quan, đơn vị, địa
phương thực hiện triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên theo đúng
hướng dẫn tại Công văn số 8299/BTC-NSNN, thực hiện giữ lại tại ngân sách các
cấp đối với số kinh phí cắt giảm, tiết kiệm thêm được cấp có thẩm quyền quyết
định đối với các cơ quan, đơn vị chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà
nước. Tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, báo cáo Bộ Tài chính trước
ngày 17/8/2020 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
3.2. Phối hợp với các cơ quan liên quan và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã,
thành phố tham mưu, điều hành đảm bảo cân đối ngân sách địa phương; chủ
động sắp xếp, cắt giảm, giãn các nhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết, trong đó:
a) Chủ động đảm bảo nguồn ngân sách địa phương (bao gồm cả nguồn cải
cách tiền lương còn dư theo quy định) và sử dụng nguồn ngân sách trung ương
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.
b) Chủ động tham mưu xây dựng phương án điều hành sử dụng các nguồn
lực theo quy định để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương. Cụ thể:
- Huy động nguồn dự phòng ngân sách địa phương và tối đa phần còn lại
của 70% số dư Quỹ dự trữ tài chính đầu năm 2020 (sau khi đã sử dụng theo chế
độ quy định để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người
dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19).
- Huy động nguồn kết dư ngân sách địa phương, phần tăng thu ngân sách
địa phương năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020 sau khi đã dành nguồn để
cải cách tiền lương theo quy định và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác của
địa phương.
- Trường hợp có nguồn thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết vượt lớn so
với dự toán, tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh xin ý kiến Thường trực Hội đồng
nhân dân Tỉnh sử dụng nguồn tăng thu này để đảm bảo nhiệm vụ chi đầu tư xây
dựng cơ bản tập trung trong cân đối dự toán ngân sách địa phương năm 2020 khi
nguồn thu ngân sách từ thuế, phí bị hụt so với dự toán.
- Trường hợp còn nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách
Tỉnh,…của các năm trước dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư để
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bù đắp cân đối ngân sách Tỉnh, khi đó tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh báo cáo
Bộ Tài chính.
- Sau khi đã sử dụng các nguồn lực nêu trên mà vẫn không đảm bảo bù đắp
số giảm thu ngân sách địa phương, tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh trình
Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh thực hiện sắp xếp, cắt, giảm, giãn các
nhiệm vụ chi đã bố trí dự toán năm 2020.
Tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân Tỉnh về
phương án điều hành cân đối ngân sách địa phương tại kỳ họp gần nhất theo
đúng quy định Khoản 3 Điều 52 và Khoản 1 Điều 59 Luật ngân sách nhà nước;
trình Uỷ ban nhân dân, báo cáo Bộ Tài chính.
c) Trong quá trình thực hiện, trường hợp xảy ra thiếu hụt tạm thời quỹ ngân
sách các cấp, tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh thực hiện các giải pháp theo quy
định tại Điều 58 Luật ngân sách nhà nước và điều 36 Nghị định 163/2016/NĐCP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật ngân sách nhà nước.
4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
4.1. Chủ động phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan liên quan tổ chức thực
hiện kịp thời, hiệu quả các giải pháp miễn, giảm, giãn thuế và các khoản thu
ngân sách theo quy định, tăng cường quản lý thu; chống thất thu, chống chuyển
giá, quản lý chặt chẽ hoàn thuế, xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; dừng thanh tra,
kiểm tra tại doanh nghiệp nếu không phát hiện dấu hiệu vi phạm thuế, dự báo và
đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến thực hiện nhiệm vụ thu ngân
sách nhà nước trên địa bàn; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành
chính, có giải pháp điều hành thu phù hợp, 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, từ đó quyết tâm hoàn thành cao
nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 theo dự toán được Uỷ ban
nhân dân Tỉnh quyết định.
4.2. Nghiêm túc thực hiện chủ trương triệt để tiết kiệm chi thường xuyên,
thực hiện cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài
nước còn lại và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm
2020 theo hướng dẫn tại văn bản số 8299/BTC-NSNN của Bộ Tài chính.
4.3. Điều hành chi đầu tư gắn với tiến độ một số khoản thu dành để chi đầu
tư từ nguồn tiền sử dụng đất...Chủ động dự kiến số vượt thu từ nguồn tiền sử
dụng đất để bổ sung vốn cho các dự án đã có trong dự toán, nhưng do thu cân
đối ngân sách khó khăn chưa kịp bố trí đủ dự toán.
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan tập trung đẩy
nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà
nước; tập trung tháo gỡ các vướng mắc, rào cản trong quản lý đầu tư và xây
dựng, nhất là vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục cấp phép xây dựng,
đấu thầu,…tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các chủ dự án.
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- Theo dõi sát tiến độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư trên địa bàn,
chủ động đề xuất cắt giảm, điều chuyển kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà
nước từ các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn sang các dự án có
tiến độ giải ngân tốt hơn nhằm sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.
4.4. Điều hành đảm bảo cân đối ngân sách cấp huyện; chủ động sắp xếp,
cắt giảm, giãn các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết. Trong đó:
a) Chủ động đảm bảo nguồn ngân sách cấp huyện (bao gồm cả nguồn cải
cách tiền lương còn dư theo quy định) và sử dụng nguồn ngân sách cấp 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.
b) Do ảnh hưởng của Covid-19, trường hợp dự kiến thu ngân sách huyện
hưởng theo phân cấp giảm so với dự toán Tỉnh giao trong khi vẫn phải chi thực
hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, ngân sách huyện phải chủ động xây
dựng phương án điều hành sử dụng các nguồn lực như:
- Dự phòng ngân sách huyện (sau khi đã sử dụng theo chế độ quy định để
thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân gặp khó
khăn do đại dịch Covid-19).
- Nguồn kết dư; phần tăng thu năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020 sau
khi đã dành nguồn để cải cách tiền lương theo quy định và các nguồn lực tài
chính hợp pháp khác của ngân sách cấp mình theo quy định để đảm bảo cân đối
ngân sách huyện.
- Trường hợp huyện có nguồn thu tiền sử dụng đất vượt lớn so với dự toán,
Uỷ ban nhân dân cấp huyện xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân cấp
huyện sử dụng nguồn tăng thu này để đảm bảo nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ
bản tập trung trong cân đối dự toán ngân sách cấp huyện năm 2020 khi nguồn
thu ngân sách từ thuế, phí bị hụt so với dự toán.
- Trường hợp còn nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách
huyện,…của các năm trước dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư để
bù đắp cân đối ngân sách cấp huyện, khi đó cấp huyện báo cáo Sở Tài chính để
báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến trước khi thực hiện.
- Sau khi đã sử dụng các nguồn lực nêu trên mà vẫn không đảm bảo bù đắp
số giảm thu ngân sách cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp huyện trình Thường trực
Hội đồng nhân dân cấp huyện thực hiện sắp xếp, cắt, giảm, giãn các nhiệm vụ
chi đã bố trí dự toán năm 2020.
Uỷ ban nhân dân cấp huyện báo cáo Hội đồng nhân dân cấp huyện về phương
án điều hành cân đối ngân sách huyện tại kỳ họp gần nhất theo đúng quy định
Khoản 3 Điều 52 và Khoản 1 Điều 59 Luật NSNN; Uỷ ban nhân dân cấp huyện
tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh.
c) Trong quá trình điều hành, trường hợp xảy ra thiếu hụt tạm thời quỹ
ngân sách cấp huyện, thì thực hiện theo quy định tại Điều 58 Luật NSNN và
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Điều 36 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN.
5. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
huyện, thị xã, thành phố:
- Tiếp tục 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, từ đó quyết
tâm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước theo dự toán.
- Thực hiện việc tái cấu trúc, đẩy mạnh công tác thoái vốn nhà nước tại các
doanh nghiệp theo kế hoạch đã được Uỷ ban nhân dân Tỉnh phê duyệt, phấn đấu
đảm bảo số thu từ thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo dự toán.
- Nghiêm túc thực hiện chủ trương triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, thực
hiện cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước
còn lại và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020 theo
hướng dẫn tại văn bản số 8299/BTC-NSNN của Bộ Tài chính.
- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách trong thực thi công vụ;
tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong thu, chi
ngân sách nhà nước, quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, tài nguyên,…thực
hiện nghiêm các kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm toán:
+ Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21 tháng 12 năm 2012 của
Ban Bí thư và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; Chỉ thị số
31/CT-TTg ngày 8 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn
chỉnh, tăng cường kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt nội dung chỉ đạo nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, KT/HSĩ (37 bản).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Thiện Nghĩa

