
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN THANH THỦY  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:              /UBND-TCKH 

V/v đẩy mạnh thực hiện các 

giải pháp điều hành thực hiện 

nhiệm vụ tài chính, ngân sách 

địa phương những tháng cuối 

năm 2020. 

Thanh Thủy, ngày      tháng    năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

 - Các phòng, ban, ngành; 

 - Các đơn vị dự toán thuộc ngân sách huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 của địa 

phương về cơ bản đã đáp ứng được các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy 

nhiên, trong điều kiện nền kinh tế sẽ tiếp tục đối mặt với những khó khăn từ hậu 

quả của dịch bệnh Covid-19, tình hình thiên tai, thời tiết diễn biến bất thường… 

Nguồn cân đối ngân sách đảm bảo các nhiệm vụ chi của những tháng cuối năm 

dự báo là rất khó khăn. 

Nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2020 

theo dự toán đã được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội theo Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Chính 

phủ và Hội đồng nhân dân các cấp (Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của 

Bộ Chính trị, Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội; 

Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ); Căn cứ các giải pháp 

đã đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán 

NSNN năm 2020; Căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ về thực hiện công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020, 

Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 

437/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 

của Thủ tướng Chính phủ); Căn cứ Văn bản số 8299/BTC-NSNN ngày 

08/7/2020 của Bộ Tài chính và Văn bản số 3065/UBND-KTTH ngày 15/7/2020 

của UBND Tỉnh Phú Thọ 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;  
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Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, 

ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện đối với 

nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2020. Các nhiệm vụ cụ thể 

như 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, thu hút các nguồn vốn đầu tư mới từ đó quyết tâm hoàn thành cao nhất 

nhiệm vụ thu NSNN theo dự toán được Hội đồng nhân dân huyện giao.  

- Giao Chi cục Thuế khu vực Tam Nông- Thanh Thủy và Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác 

quản lý thu trên địa bàn, 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…; duy trì và tăng cường hoạt 

động của Ban chỉ đạo chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế; thường xuyên đánh 

giá kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ thu NSNN để có giải pháp chỉ đạo, điều 

hành thu kịp thời. 

- Giao phòng Tài chính- KH, tài chính cấp xã giúp Ủy ban nhân dân các 

cấp điều hành chi đầu tư gắn với tiến độ thu tiền sử dụng đất. Chủ động dự kiến 

số vượt thu từ 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. 

 2. Tập trung tổ chức triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

huyện tại Văn bản số 806/UBND-TCKH ngày 08/6/2020 về đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020: Chủ động rà soát để 

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 đấu thầu, ... tạo điều kiện thuận lợi tối đa 

cho các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án. Rà soát các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 

60% kế hoạch vốn được giao năm 2020 (đến ngày 30/9/2020) để đề xuất thu hồi 

điều chuyển cho các dự án quan trọng, cấp bách khác cần đẩy nhanh tiến độ, có 

khả năng giải ngân nhưng còn thiếu vốn, đồng thời không bố trí cho dự án chậm 

giải ngân trong kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách năm 2021. 

3. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn khẩn trương thực hiện 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 
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(nếu có) và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020, cụ 

thể như sau:  

a) Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài 

nước còn lại (nếu có) của năm 2020: Căn cứ dự toán chi năm 2020 đã giao cho 

từng cơ quan, đơn vị đối với kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước; 

số đã thực chi cho nội dung trong 6 tháng đầu năm (tính đến thời điểm ngày 

20/7/2020); Phòng Tài chính- KH, tài chính cấp xã chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị dự toán cùng cấp xác định số cắt giảm đảm bảo tối thiểu 70% kinh 

phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước (nếu có) còn lại của năm 2020.  

b) Thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020: 

Số kinh phí tiết kiệm thêm được xác định = (A - B - C - D) x 10%.  

Trong đó:  

A: Là dự toán chi thường xuyên năm 2020 được cấp có thẩm quyền giao.  

B: Tổng quỹ lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương tính theo 

mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng, tiền công và các khoản chi khác cho con 

người theo chế độ của cả năm 2020.  

C: Tổng dự toán các khoản chi thường xuyên không thực hiện cắt giảm, 

gồm:  

- Số tiết kiệm 10% dành để cải cách tiền lương đã giao cho các cơ quan, 

đơn vị đầu năm;  

- Vốn đối ứng để thực hiện các dự án, các Chương trình mục tiêu quốc 

gia và các chương trình mục tiêu (phần vốn sự nghiệp) do ngân sách địa 

phương đảm bảo theo quy định;  

- Kinh phí thực hiện các chế độ chính sách an sinh xã hội đã được cấp có 

thẩm quyền quyết định; kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia và các chương trình mục tiêu của Trung ương;  

- Kinh phí để triển khai các nhiệm vụ chi phòng, chống và hỗ trợ người 

dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;  

- Kinh phí chi hoạt động kinh tế, sự nghiệp đảm bảo môi trường;  

- Kinh phí mua sắm trang phục ngành, kinh phí thuê trụ sở;  

- Kinh phí tổ chức hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước.  

D: Các khoản chi thường xuyên thực tế đã chi 6 tháng đầu năm (tính đến 

thời điểm ngày 20/7/2020).  

c) Căn cứ hướng dẫn xác định số cắt giảm và số tiết kiệm thêm nêu tại 

điểm a và b nêu trên, Ủy ban nhân dân huyện giao phòng Tài chính- Kế hoạch 

chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị sử 

dụng ngân sách xác định số kinh phí cắt giảm, tiết kiệm, trên cơ sở đó tổng hợp, 
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báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân 

huyện xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp cuối năm, 

đồng thời gửi cơ quan tài chính cấp trên trước ngày 25/7/2020. Phòng Tài chính- 

Kế hoạch tổng hợp, tham mưu trình Ủy ban nhân dân huyện, báo cáo Sở Tài 

chính đúng thời hạn quy định. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo.  

d) Căn cứ quyết định cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường 

xuyên còn lại năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện; Kho bạc Nhà nước huyện 

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. Các đơn vị sử dụng ngân sách có thể thực 

hiện điều chỉnh phân bổ phần ngân sách còn lại để đảm bảo thực hiện các nhiệm 

vụ chính trị quan trọng đã được giao.  

4. Giao phòng Tài chính- Kế hoạch và tài chính các xã, thị trấn tham mưu, 

điều hành đảm bảo cân đối ngân sách địa phương; 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 địa phương (bao gồm cả nguồn cải 

cách tiền lương còn dư theo quy định) và sử dụng nguồn ngân sách cấp trên 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) Trường hợp dự kiến thu ngân sách địa phương giảm so với dự toán 

được cấp có thẩm quyền giao trong khi vẫn phải chi thực hiện các nhiệm vụ 

quan trọng, cấp bách, Phòng tài chính- Kế hoạch và Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn phải chủ động xây dựng phương án điều hành sử dụng các nguồn lực của 

mình theo quy định để đảm bảo cân đối ngân sách. Cụ thể:  

- Huy động nguồn dự phòng ngân sách (sau khi đã sử dụng theo chế độ 

quy định để thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19).  

- Huy động nguồn kết dư ngân sách, phần tăng thu ngân sách năm 2019 

chuyển nguồn sang năm 2020 sau khi đã dành nguồn để cải cách tiền lương theo 

quy định (nếu có) và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác theo quy định.  

- Trường hợp địa phương có nguồn thu tiền sử dụng đất vượt lớn so với 

dự toán, Ủy ban nhân dân xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp 

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... của 

các năm trước dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư để bù đắp cân 

đối ngân sách, khi đó Phòng tài chính- Kế hoạch và UBND các xã, thị trấn báo 
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cáo UBND huyện để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến 

trước khi thực hiện theo đúng Nghị quyết của Quốc hội.  

- Sau khi đã sử dụng các nguồn lực nêu trên mà vẫn không đảm bảo bù 

đắp số giảm thu ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân trình Thường trực Hội 

đồng nhân dân cùng cấp thực hiện sắp xếp, cắt, giảm, giãn các nhiệm vụ chi đã 

bố trí dự toán năm 2020. Ủy ban nhân dân báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp 

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.  

c) Trong quá trình điều hành, trường hợp xảy ra thiếu hụt tạm thời quỹ 

ngân sách các cấp thì thực hiện theo quy định tại Điều 58 Luật ngân sách nhà 

nước và điều 36 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước. 

 5. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách trong thực thi công vụ; 

tăng cường công tác 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 các kết luận của các cơ quan Thanh tra, kiểm toán:  

 a) Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư 

và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 

8/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật 

trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước.  

 b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh 

bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, nhất là các lĩnh vực dễ phát 

sinh tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra và việc xử 

lý sau thanh, kiểm tra, kiểm toán đối với những trường hợp vi phạm, gây lãng 

phí tiền, tài sản nhà nước, tài nguyên thiên nhiên. 

 Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên và chịu trách nhiệm trước UBND 

huyện, quy định của pháp luật về tài chính- ngân sách. Trong quá trình thực 

hiện, nếu có vướng mắc, phản ánh kịp thời về Phòng Tài chính- Kế hoạch để 

tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, giải quyết./. 

    
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT HU, TT HĐND huyện (b/c);  
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Chi cục Thuế khu vực Tam Nông- Thanh Thủy;  

- KBNN huyện; 
- Lưu VT, TCKH. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Dương Quốc Lâm 
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