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Kính gửi:  

- Các đơn vị hành chính, sự nghiệp; 

- UBND các xã, thị trấn. 

- Chủ đầu tư các dự án 

 

Căn cứ Nghị quyết số 22/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về điều 

chỉnh dự toán chi NSNN và phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019; 

Căn cứ Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thực hiện nghiêm các chính sách tài khóa và thực hiện các kết luận, 

kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra; 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 NSNN; 

Thực hiện Công văn số 2084/UBND-KT ngày 11/12/2021 của UBND Tỉnh 

Lạng Sơn về việc triển khai Nghị quyết số 22/2021/QH15 ngày 28/07/2021 của 

Quốc hội về điều chỉnh dự toán chi NSNN và phê chuẩn quyết toán NSNN năm 

2019; 

UBND huyện yêu cầu các đơn vị hành chính, sự nghiệp, UBND các xã, thị 

trấn nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực 

công tác quản lý sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) 

- Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý, sử dụng NSNN; kiểm soát 

chặt chẽ bội chi, nợ công để đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, đẩy mạnh thực 

hiện tiết kiệm phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng NSNN; 

cải cách chính sách thu, chi để cơ cấu lại thu, chi ngân sách; đồng thời khắc phục 

triệt để các sai phạm xảy ra trong quá trình quản lý NSNN như: giao dự toán thu, 

chi không sát; phân bổ vốn đầu tư chậm; các khoản thu quan trọng không đạt dự 

toán; kê khai thiếu thuế phải nộp vẫn diễn ra; giải ngân vốn đầu tư phát triển chậm; 

chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức…; nâng cao chất lượng xây dựng dự toán 

NSNN, đảm bảo dự toán chi NSNN sát thực tế, phù hợp với khả năng của NSNN 



2 

 

và đúng theo quy định của pháp luật, chủ trương, định hướng, mục tiêu của Đảng, 

Nhà nước, triệt để tiết kiệm. 

- Chỉnh đốn công tác quản lý chi đầu tư từ khâu lập, phân bổ, giao dự toán 

đến thực hiện và quyết toán; tránh tình trạng giao kế hoạch vốn đầu tư chưa ưu tiên 

bố trí vốn cho một số dự án hoàn thành, chưa sát với tiến độ thực hiện và khả năng 

giải ngân dẫn đến trong năm đạt tỷ lệ giải ngân thấp, nhiều trường hợp phải điều 

chỉnh giảm kế hoạch, hủy bỏ vốn lớn; khắc phục tình trạng phân bổ vốn nhiều lần 

trong năm, phân bổ vốn cho dự án chưa đủ thủ tục, chưa có trong kế hoạch trung 

hạn, chưa đảm bảo điều kiện, chưa phù hợp với tiến độ thực hiện, chưa đúng thứ tự 

ưu tiên; phân bổ vốn đầu tư công chưa phù hợp phải điều chỉnh, bổ sung còn xảy ra 

khá phổ biến; giao kế hoạch vốn lớn hơn nhiều so với khả năng thực hiện nên kết 

thúc năm dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, phải cắt giảm hoặc 

chuyển nguồn sang năm sau; một số dự án không có khả năng thực hiện vẫn được 

đăng ký và giao kế hoạch vốn nên không thể giải ngân.  

Phòng Tài chính- Kế hoạch, các chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn, các đơn 

vị liên quan, tham mưu các giải pháp xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản, 

đồng thời có giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. 

- Điều hành chi NSNN bám sát dự toán được cấp có thẩm quyền quyết định, 

đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, tránh tình trạng chi không đúng nguồn kinh phí. 

mua sắm vượt nhu cầu gây lãng phí NSNN; sử dụng có hiệu quả các khoản chi cho 

giáo dục – đào tạo, khoa học công nghệ và các khoản chi thường xuyên khác. 

- Thực hiện các khoản chi chuyển nguồn đúng theo quy định của Luật 

NSNN. Phòng Tài chính- kế hoạch, Kho bạc Nhà nước tăng cường công tác quản 

lý, theo dõi các nguồn kinh phí được giao, hướng dẫn các đơn vị dự toán xử lý kịp 

thời các nguồn kinh phí còn tồn, khắc phục tình trạng chuyển số dư không còn 

nhiệm vụ chi hoặc cấp thừa nhưng chưa hủy, chưa thu hồi theo quy định, các khoản 

chi chuyển nguồn qua nhiều năm nhưng chưa thực hiện 

- Công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác phải đảm bảo 

bao quát hết các nguồn thu, sát với thực tế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 

thuế, từng bước khắc phục tình trạng người nộp thuế kê khai thiếu thuế phải nộp, 

trốn, lậu thuế, nợ đọng thuế lớn; xử lý nghiêm, kịp thời đúng quy định của pháp 

luật các trường hợp không kê khai, kê khai không đầy đủ các khoản phải nộp 

NSNN. 

2. Thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với 

quyết toán NSNN năm 2019 và các năm trước (từ năm 2013 đến năm 2018) 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được kiểm toán tập trung chỉ đạo và 

nghiêm túc thực hiện: 



3 

 

- Đối với các kết luận, kiến nghị về xử lý các vi phạm về tài chính- ngân 

sach: xử lý dứt điểm các sai phạm, tồn tại trong lĩnh vực tài chính – ngân sách và 

thu nộp đầy đủ vào NSNN đối với các khoản thu, các khoản chi sai chế độ, tiêu 

chuẩn, định mức theo đúng quy định của Luật NSNN. 

- Đối với các kiến nghị về cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực tài chính, ngân 

sách: rà soát, báo cáo kiến nghị sửa đổi bổ sung ban hành hoặc trình cấp có thẩm 

quyền ban hành theo đúng quy định của pháp luật đối với các cơ chế chính sách 

quản lý tài chính ngân sách không còn phù hợp với thực tiễn; báo cáo kiến  nghị bãi 

bỏ các cơ chế, chính sách ban hành trái thẩm quyền hoặc trái với quy định của pháp 

luật.  

- Đối với các kiến nghị kiểm điểm: yêu cầu rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp 

thời các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng NSNN. 

- Đối với các kết luận, kiến nghị kiểm toán chưa thực hiện, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị được kiểm toán xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, 

đơn vị, cá nhân có liên quan, đồng thời có giải pháp để thực hiện theo đúng yêu cầu 

tại Khoản 5, điều 3 Nghị quyết số 22/2021/QH15 của Quốc hội. 

3. Báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà  

nước 

Các đơn vị hành chính, sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn và chủ đầu tư các 

dự án được kiểm toán nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công 

văn số 2031/UBND-KT ngày 02/12/2021 về việc thực hiện các kiến nghị Kiểm 

toán nhà nước còn tồn đọng đến nay chưa thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện 

(kèm theo các tài liệu, hồ sơ) về phòng Tài chính trước ngày 28/02/2022. 

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có trách nhiệm tổng hợp, dự thảo báo cáo 

UBND huyện gửi Sở Tài chính trước ngày 10/3/2022./. 

Nơi nhận:  CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu VT. 

  

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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