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BÁO CÁO TÓM TẮT 

Các giải pháp điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 

 

Thực hiện Công văn số 8380/UBND-TH ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh 

về việc chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ kế 

hoạch năm 2021, trong đó, giao Sở Tài chính chuẩn bị Báo cáo tóm tắt các giải 

pháp điều hành dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021. Sau khi 

nghiên cứu, Sở Tài chính báo cáo một số nội dung như sau: 

Ngày 06/12/2020, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau: 

- Tổng thu NSNN trên địa bàn là  10.563 tỷ đồng, bao gồm: 

+ Thu từ hoạt động XNK 790 tỷ đồng; 

+ Thu nội địa là 9.240,5 tỷ đồng; 

+ Thu vay bù đắp bội chi 532,5 tỷ đồng. 

- Tổng chi ngân sách địa phương là 15.260,5 tỷ đồng. 

Để thực hiện hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 được 

HĐND tỉnh giao và phấn đấu thu nội địa trên địa bàn tỉnh tăng ít nhất 5% so với 

dự toán theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính kính đề nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động thực hiện các giải pháp điều hành 

nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2021 đã được Quốc hội thông qua tại Nghị 

quyết số 128/2020/QH14 ngày 12/11/2020 và Nghị quyết số 23/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2020 của HĐND tỉnh, trong đó, cần tập trung một số nhiệm vụ chủ 

yếu như sau: 

1. Thu ngân sách 

a) Ngành Thuế 

Tổ chức triển khai thực hiện tốt các Luật thuế sửa đổi, bổ sung và nhiệm vụ 

thu NSNN theo Nghị quyết HĐND tỉnh, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời các 

khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN; từng bước tái cơ cấu thu đảm bảo 

bền vững, chú trọng khai thác triệt để các nguồn thu, lĩnh vực còn tiềm năng để 

phấn đấu đạt chỉ tiêu thu UBND tỉnh giao (thu nội địa vượt 5% so với dự toán). 

Trong đó: 

- Phân tích kết quả thực hiện nhiệm vụ thu thuế năm 2020, triển khai quyết 

liệt các biện pháp thu thuế trong năm 2021, chú trọng việc giao chỉ tiêu thu cho 

từng Phòng chuyên môn thuộc Cục Thuế, các Chi cục Thuế, đội thuế và cán bộ 
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Thuế. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với các Sở, 

ban, ngành và đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, chống thất thu 

đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, đặc biệt là hoạt động kinh doanh 

trong các lĩnh vực lưu trú, dịch vụ ăn uống, kinh doanh vận tải, thương mại điện 

tử, kinh doanh số,... 

- Tiếp tục thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp thụ hưởng tối đa các chính sách 

ưu đãi, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn do Quốc hội, Chính phủ ban hành; qua đó góp 

phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo nguồn 

thu bền vững từ phát sinh kinh tế của tỉnh. 

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa ngành thuế, nhất là thúc đẩy việc 

sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy; phối hợp chặt chẽ với 

các sở, ngành, địa phương tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp phát triển. Đồng thời, thực hiện tốt việc tuyên 

truyền, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ 

thuế. 

- Điện tử hóa tối đa công tác giám sát việc kê khai thuế, kiểm tra tại trụ sở 

cơ quan thuế; kịp thời thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp đối với các trường 

hợp trốn thuế, gian lận thuế; thực hiện đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ đọng 

một cách quyết liệt, hiệu quả, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng dưới mức quy định 

của Bộ Tài chính. Tăng cường công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng, thực 

hiện kiểm tra trước, hoàn thuế sau đối với 100% các trường hợp có rủi ro cao, 

kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với hành vi gian lận, lợi dụng chính sách 

hoàn thuế. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để nắm bắt kế hoạch triển khai các dự án 

mới, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh, các dự án trong Khu công nghiệp để 

kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn cho doanh nghiệp được thụ hưởng các chính sách ưu 

đãi về thuế, tiền thuê đất; đồng thời chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế, đảm 

bảo nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. 

b) Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Triển khai ngay các biện pháp cụ thể, chỉ đạo sâu sát trong quá trình thực 

hiện để phấn đấu thu ngân sách đạt chỉ tiêu đã giao; đồng thời chỉ đạo các đơn vị 

trực thuộc có trách nhiệm hỗ trợ và tạo điều kiện về mọi mặt cho các cơ quan 

thuộc ngành Tài chính, nhất là cơ quan Thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân 

sách theo quy định của pháp luật. 

- Rà soát, tăng cường khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công (đất đai, 

tài nguyên, tài sản tại khu vực sự nghiệp công, tài sản là các loại kết cấu hạ tầng 

giao thông) nhằm huy động vốn cho phát triển kinh tế - xã hội; rà soát lại quỹ nhà, 

đất thuộc cấp mình quản lý để lập phương án sắp xếp phù hợp. Trường hợp dôi 

dư, không cần sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích thì lập kế hoạch thu 
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hồi để trình cấp có thẩm quyền cho xử lý, nhằm tăng thu ngân sách nhà nước.  

- Thực hiện quản lý tốt việc khai thác khoáng sản; tổ chức kiểm tra, thẩm 

định, phê duyệt mức thu tiền cấp quyền: khai thác khoáng sản, khai thác tài 

nguyên nước và chuyển thông tin cho cơ quan thuế thông báo để quản lý tốt 

nguồn thu này.  

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình đầu tư kết cấu 

hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

để đưa nhanh vào hoạt động; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có mặt bằng để 

đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, xem đây là biện pháp lâu dài, cơ bản để 

tăng thu ngân sách.  

- Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách 

nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 

của UBND tỉnh, trong đó, lưu ý việc kết nối thông tin phục vụ công tác thu thuế 

giữa ngành Thuế với các cơ quan chức năng.  

- Tiếp tục triển khai tốt việc vận hành “Phần mềm quản lý lưu trú” trên địa 

bàn toàn tỉnh, nhằm chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nhà 

nghỉ... tăng thu cho ngân sách nhà nước. 

- Tăng cường công tác quản lý giá: kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp 

luật về quản lý giá; minh bạch hóa thông tin về giá để tạo sự đồng thuận trong xã 

hội, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá. Đẩy mạnh công tác 

kiểm tra thu phí, lệ phí, bảo đảm việc thu đúng quy định của Nhà nước. 

2. Chi ngân sách địa phương 

- Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 

phố chỉ đạo việc phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách cho các đơn vị trực 

thuộc đúng nội dung, trình tự và thời gian theo quy định của Luật NSNN. 

- Trong năm 2021, việc sử dụng ngân sách tuân thủ theo dự toán ngân sách 

đã được Hội đồng nhân dân các cấp quyết định. Thực hiện tiết kiệm triệt để các 

khoản chi thường xuyên; giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh 

tiết; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước; thực 

hiện công tác mua sắm theo quy định của Trung ương; đẩy mạnh cải cách hành 

chính trong quản lý chi ngân sách nhà nước. Thực hiện cơ cấu lại các khoản chi 

NSNN theo hướng tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn cho đầu tư phát 

triển và nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN. Điều hành ngân sách năm 2021 chủ 

động, tích cực, đảm bảo an sinh xã hội và các cân đối lớn về phát triển kinh tế - 

xã hội. 

- Thực hiện quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư công, đảm bảo hiệu quả, 

tránh dàn trải, kết hợp với nâng cao chất lượng quản lý đầu tư để tăng hiệu quả 

sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách. Rà soát hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đẩy 
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nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện ngay từ đầu 

năm các dự án được giao kế hoạch năm 2021. Tiếp tục rà soát, thực hiện cải 

cách hành chính đối với các thủ tục về đầu tư xây dựng, về bồi thường giải 

phóng mặt bằng, thu hồi đất,... đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu 

tư xây dựng cơ bản, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Các địa phương 

được ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu triển khai một số dự án, có trách nhiệm 

bố trí phần vốn còn lại để đảm bảo hoàn thành các công trình ngoài phần vốn hỗ 

trợ của ngân sách tỉnh. 

- Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy mạnh mẽ việc 

ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm kết nối, trao đổi thông tin thông suốt 

giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám 

sát trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nguồn thu, nhiệm vụ 

chi được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định phân cấp, tích cực chủ động điều 

hành ngân sách cấp mình, bảo đảm nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa 

bàn, trừ những trường hợp thiên tai, lũ lụt,... vượt quá khả năng của ngân sách 

huyện, thị xã, thành phố; ưu tiên bố trí vốn để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản 

trong kế hoạch phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách địa phương; tiếp tục chủ động 

dành 70% tăng thu thực hiện so với dự toán ngân sách tỉnh giao để tạo nguồn cải 

cách tiền lương trong năm 2021 và tích lũy cho giai đoạn 2021-2025, phần còn 

lại ưu tiên để chi trả các khoản ngân sách nợ và chi đầu tư xây dựng kết cấu hạ 

tầng; chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thực hiện chi trả 

lương và phụ cấp cho cán bộ xã, phường, thị trấn và cán bộ thôn, bản, làng, khu 

vực kịp thời. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của Chính phủ về chế độ tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính 

đối với cơ quan nhà nước và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện 

nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải thực hiện và chỉ đạo thực hiện 

nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chế độ công khai ngân sách 

nhà nước theo quy định và phải báo cáo định kỳ cho Ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Các chủ đầu tư phải khẩn trương triển khai kịp thời kế hoạch đầu tư xây 

dựng cơ bản năm 2021, bảo đảm sử dụng hết vốn được giao trong năm. Các cơ 

quan tư vấn xây dựng và đầu tư phải thực hiện công tác tư vấn theo đúng tiến độ 

hợp đồng. Các cơ quan thẩm định đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án, thiết kế - 

dự toán bảo đảm đúng thời gian theo quy định. 

- Tiếp tục thực hiện tốt quy định mua sắm tài sản nhà nước theo phương 
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thức tập trung, quy định sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho 

thuê, liên doanh liên kết theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ; 

việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo việc sử dụng nhà đất, tài sản công 

đúng tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm, hiệu quả. 

- Hệ thống Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tập trung nhân lực, thực hiện cải 

cách hành chính trong cấp phát, thanh toán vốn theo quy định của Luật Ngân 

sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật. Đồng thời, tăng cường công tác 

kiểm soát chi theo quy định và chịu trách nhiệm về việc kiểm soát của mình. 

- Thủ trưởng các cơ quan thanh tra tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra 

việc thu nộp và sử dụng ngân sách ở các cấp, các ngành, các đơn vị dự toán, các 

doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh để giữ nghiêm 

kỷ cương, kỷ luật trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách và chi tiêu công 

quỹ; xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm đã được các cơ quan kiểm tra, thanh 

tra, kiểm toán kết luận. 

Sở Tài chính kính báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận:    
- UBND tỉnh;      
- Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các H, TX, TP;  

- Lưu: VT, QLNS. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Hoàng Nghi 
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