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  CHỈ THỊ 

Về tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp điều hành 

 tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020 
 

 

Trong những tháng đầu năm, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện thực 

hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách trong bối cảnh 

dịch Covid-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội. 

Các hoạt động dịch vụ vận tải, lưu trú, ăn uống, nhất là du lịch bị ảnh hưởng nặng 

nề; một số sản phẩm công nghiệp giảm sâu do thị trường thu hẹp. Trước tình hình 

đó, thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn những tháng đầu năm 2020 giảm 

so với cùng kỳ năm trước, ước thực hiện thu cả năm một số khoản thu không đạt 

dự toán giao, chi ngân sách địa phương chịu nhiều áp lực do phải thực hiện đồng 

thời các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp 

bị ảnh hưởng. 

 Để đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 

theo chức năng và nhiệm vụ được giao tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các nhiệm 

vụ giải pháp sau: 

1. Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và chỉ đạo của UBND huyện, 

Chủ tịch UBND huyện tại các văn bản: Quyết định số 5328/QĐ-UBND ngày 

24/12/2019 về việc giao dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa 

phương và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện Thạch Thành năm 2020, Quyết 

định số 42/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 về việc Ban hành kế hoạch hành động 

thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, Hội 

đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an 

ninh năm 2020; Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 về việc ban hành 

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của huyện Thạch 

Thành….  

 2. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp khai thác nguồn thu ngân sách 

trên địa bàn huyện trong tình hình mới, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất dự 

toán thu NSNN trên địa bàn năm 2020, cụ thể: 

2.1. Chi cục Thuế khu vực Thạch Thành – Vĩnh Lộc chủ trì phối hợp với các 

đơn vị có liên quan: 

- Chỉ đạo quyết liệt công tác thu nợ thuế, nhất là các khoản nợ thuế còn lại 

thuộc nhóm nợ trên dưới 90 ngày có khả năng thu và nợ đọng tiền thuê đất, tiền sử 

dụng đất, báo cáo Chủ tịch UBND huyện những khó khăn, vướng mắc để kịp thời 

tháo gỡ. 



 

 

2 

- Tập trung rà soát các nguồn thu trên địa bàn và yêu cầu các doanh nghiệp 

đăng ký, kê khai, nộp thuế vào NSNN. 

2.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường  

Đẩy nhanh các thủ tục hành chính phê duyệt phương án đấu giá, thẩm định 

giá đất; thúc đẩy hoàn thành sớm kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 

trên địa bàn huyện theo chỉ đạo tại Công văn số 334/UBND-TNMT ngày 

24/02/2020 của UBND huyện về việc triển khai, thực hiện GPMB các dự án có sử 

dụng đất trên địa bàn huyện năm 2020. 

2.3. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn 

vị có liên quan: 

- Tiếp tục tổng hợp, tham mưu cho UBND huyện để triển khai các giải pháp 

tăng thu NSNN và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

- Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường đấu mối với các sở, ban, 

ngành cấp tỉnh để thực hiện các trình tự, thủ tục khai thác quỹ đất và bán tài sản 

trên đất tại các cơ sở nhà đất là trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị dôi dư trên 

địa bàn huyện (trụ sở UBND xã Thạch Tân, xã Thành Vân, thị trấn Kim Tân cũ, 

Bệnh viện đa khoa huyện cũ…). 

2.4. UBND các xã, thị trấn 

Tiếp tục thực hiện kiện toàn Hội đồng tư vấn thuế xã, thị trấn; yêu cầu quy 

định rõ quy chế hoạt động, trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của từng thành viên 

trong việc thực hiện nhiệm vụ để thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách; phối 

hợp với Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Lộc – Thạch Thành đôn đốc các đơn vị nợ 

đọng thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Hội đồng tư vấn thuế thực hiện đúng 

chức năng, nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm nếu bỏ sót đối tượng, xác định 

doanh thu không chính xác. 

3. Triển khai quyết liệt các giải pháp điều hành chi ngân sách địa phương 

đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả 

3.1. Về chi đầu tư phát triển 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện Thạch Thành, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 

các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2020 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND 

huyện tại Công văn số 242/UBND-TCKH ngày 14/2/2020 về việc đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện; 

Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 27/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách 

nhằm hạn chế tác động của dịch Covid-19 đến thực hiện kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2020. 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị 

liên quan, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án sử dụng 

vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2020 trên địa bàn huyện. Chủ trì, tham mưu 

để trình cấp có thẩm quyền điều chuyển vốn của các dự án đến ngày 30/8/2020 

chưa đảm bảo hồ sơ, thủ tục để giao vốn; các dự án có tiến độ thực hiện chậm, tỷ 

lệ giải ngân không đảm bảo quy định tại Công văn số 242/UBND-TCKH ngày 

14/02/2020, Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 27/3/2020 của Chủ tịch UBND huyện 

để bổ sung cho các chương trình, dự án có tiến độ thực hiện nhanh nhưng còn 

thiếu vốn, báo cáo UBND huyện.  
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Phối hợp với Phòng Nội vụ huyện tham mưu xử lý trách nhiệm của người 

đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư không hoàn thành tỷ lệ giải ngân vốn 

đầu tư công năm 2020 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện. 

3.2. Về chi thường xuyên 

- Các đơn vị dự toán ngân sách, UBND các xã, thị trấn rà soát lại các nhiệm 

vụ chi, cắt giảm các khoản chi không cần thiết, dành nguồn để chủ động đáp ứng 

những nhiệm vụ chi cấp bách, bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển và bù hụt 

thu ngân sách cấp mình (nếu có). 

- UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện dự toán chi thường xuyên bám sát 

dự toán đã được HĐND huyện Nghị quyết và UBND huyện phê duyệt. Tiếp tục 

đẩy mạnh việc quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi tiêu NSNN ngay từ khâu xác định 

nhiệm vụ, lập, phân bổ dự toán được giao; thắt chặt các khoản chi tổ chức hội 

nghị, tọa đàm, họp, công tác phí, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ 

niệm; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nợ chi thường xuyên.  

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ 

tịch UBND huyện về việc tổ chức thực hiện dự toán chi thường xuyên tại cơ quan, 

đơn vị mình. 

Yêu cầu Trưởng các phòng ban UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn và thủ trưởng các đơn vị trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện 

Chỉ thị này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- TT huyện uỷ, HĐND huyện (để B/C); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Lộc – Thạch Thành; 

- Các phòng, ban UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Lưu: VT, TC-KH(tuấn). 
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