
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số:            /UBND-VP6 
V/v đẩy mạnh các giải pháp điều 

hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, 

ngân sách địa phương những 

tháng cuối năm 2020 

 Nam Định, ngày        tháng 7 năm 2020 

 

                 Kính gửi: 

            - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

            - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.             

Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định năm 2020; 

Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam 

Định về việc quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 

trên địa bàn tỉnh Nam Định; Công văn 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, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020. 

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, nguy cơ tái bùng phát sẽ 

tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội cũng như việc thực hiện nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra. Để phấn đấu hoàn thành ở mức cao 

nhất các chỉ tiêu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và góp phần thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau: 

1. 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 của các doanh nghiệp, thu hút các nguồn vốn đầu tư mới, thúc đẩy cơ cấu 

lại nền kinh tế, từ đó quyết tâm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà 

nước theo dự toán Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao. 

- Cơ quan Thuế, Hải quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan: Công an, Bộ 

đội biên phòng, Quản lý thị trường và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

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 chỉ đạo, điều hành thu phù hợp; phấn đấu hoàn thành cao nhất 

nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020. 
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- Cục Thuế tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nam 

Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền về quyền hạn, nghĩa vụ 

của người nộp thuế; đặc biệt trong tình hình các doanh nghiệp, người dân đang 

chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 để doanh nghiệp, người dân thấu hiểu, 

đồng tình ủng hộ chấp hành nghiêm các quy định của Luật Thuế. 

2. Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm 

và 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 theo quy định. 

Trong đó: 

- Quản lý, sử dụng dự phòng ngân sách địa phương theo đúng quy định, 

tập trung cho các mục tiêu phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, dịch 

bệnh đặc biệt là hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và một số 

nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách, đột xuất phát sinh.  

- Trường hợp ngân sách các huyện, thành phố dự kiến thu giảm so với dự 

toán được cấp có thẩm quyền giao, phải chủ động xây dựng phương án điều hành 

chặt chẽ, cụ thể 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; xóa đói giảm nghèo, cụ thể: 

+ Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy 

quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công; cắt giảm tối đa và công khai các khoản 

chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo… Ưu tiên chi lương và các khoản có tính chất 

như lương, cắt giảm các khoản chi hoặc lùi thời gian thực hiện nhiệm vụ chi chưa 

cần thiết để đảm bảo cân đối ngân sách. 

+ 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 

thực hiện cải cách tiền lương theo quy định (nếu có) và các nguồn lực tài chính 

hợp pháp khác của địa phương theo quy định. 

+ Chủ động dành nguồn dự phòng ngân sách còn lại sau khi đã sử dụng để 

hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và sử dụng tối đa kết dư 

ngân sách, các nguồn tài chính hợp pháp khác để bù đắp số giảm thu hoặc phải 

thực hiện sắp xếp, cắt, giảm, giãn các nhiệm vụ chi đã bố trí dự toán năm 2020 

sang thực hiện năm 2021 và các năm sau. Ngân sách tỉnh không hỗ trợ cấp bù hụt 

thu cho các huyện, thành phố. 

- Đẩy nhanh tiến độ chi ngân sách, bao gồm cả chi cho các chế độ, chính 

sách, nhiệm vụ, đề án theo các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu 

quốc gia. Không để phát sinh tình trạng chậm, muộn, nợ chế độ, chính sách trên 

địa bàn. Hết năm ngân sách và thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách 

31/01/2021, các khoản dự toán chi bao gồm cả các khoản bổ sung trong năm 

chưa thực hiện được hoặc chưa chi hết phải hủy dự toán, trừ một số khoản chi 
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được phép chuyển nguồn quy định tại khoản 3 Điều 64 Luật Ngân sách nhà nước 

năm 2015. 

3. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư 

công 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. 

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 công trình vào sử dụng. 

4. Chỉ đạo các cấp ngân sách và các cơ quan, đơn vị triệt để thực hành 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 số 799/STC-NS ngày 13/7/2020 của 

Sở Tài chính.  

5. Tiếp tục duy trì, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 

09/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, 

đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Nam Định; tăng 

cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong việc 

thu, chi ngân sách nhà nước, quản lý sử dụng tài sản công, đất đai,…; triệt để tiết 

kiệm, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Thực hiện nghiêm các kết luận, 

kiến nghị của các cơ quan Kiểm toán, Thanh tra và gửi kết quả thực hiện qua Sở 

Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan, 

nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- Đ/c CPVP UBND tỉnh; 

- Website: UBND tỉnh, VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP2, VP5, VP7, VP6. 

 
 

 CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Nghị 
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