
 UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỘC CHÂU 

 

Số: 925/UBND-TCKH 
V/v chỉ đạo, điều hành ngân sách 

 quý II năm 2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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    Kính gửi:  

     - Thủ trưởng các đơn vị dự toán; 

 - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND 

huyện Mộc Châu về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 

2019, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổ chức 

triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019, với tinh 

thần quyết tâm cao và nhiều giải pháp, đảm bảo tình hình phát triển kinh tế - xã 

hội tiếp tục duy trì phát triển theo hướng tích cực, công tác điều hành dự toán 

thu, chi cơ bản đảm bảo dự toán được giao. Thu ngân sách quý I, đạt 28.930 

triệu đồng; bằng 8% dự toán HĐND huyện; bằng 14% dự toán UBND tỉnh giao 

(Thu ngân sách trên địa bàn trừ thu tiền sử dụng đất 3 tháng đạt 21.490 triệu đồng, 

bằng 27% dự toán HĐND huyện giao, bằng 28% so với UBND tỉnh giao). 

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính 

phủ về giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội và dự toán 

ngân sách năm 2019, Kết luận số 1125-KL/HU ngày 16/01/2019 của Ban Thường 

vụ huyện ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019; 

UBND huyện đã chỉ đạo xây dựng dự toán thu ngân sách trên địa bàn quý II đạt 

76.000 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đạt: 104.930 triệu đồng. Để 

thực hiện mục tiêu, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị dự 

toán, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển 

khai thực hiện tốt một số nội dung về quản lý, điều hành ngân sách quý II năm 

2019 như sau: 

1. Về thu ngân sách 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp với 

Chi cục Thuế huyện có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thu ngân sách trên địa bàn 

quý II/2019 đảm bảo nguyên tắc: Thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu 

vào ngân sách nhà nước, sát, đúng với kết quả sản xuất kinh doanh; phấn đấu 

thu ngân sách trên địa bàn quý II năm 2019 đạt 76.000 triệu đồng (trong đó trừ 

thu tiền sử dụng đất đạt 26.000 triệu đồng), lũy kế 6 tháng đầu năm thu đạt 

104.930 triệu đồng bằng 51% so dự toán UBND tỉnh giao và bằng 28% dự toán 

HĐND huyện giao (trong đó trừ tiền sử dụng đất lũy kế 6 tháng đạt 47.490 

triệu đồng  bằng 62% so với dự toán UBND tỉnh giao, bằng 59% so với dự 

toán HĐND huyện giao) để đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách địa 

phương;  

-  UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt công tác đốc thu các nguồn thu 
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đã ký ủy nhiệm thu với Chi cục thuế như: Thuế kinh doanh vận tải tư nhân; Thuế 

XDCB tư nhân; Thuế phi nông nghiệp. Tăng cường công tác tự kiểm tra việc thực 

hiện thu, nộp các khoản phí, lệ phí và thu khác ngân sách vào ngân sách nhà 

nước theo đúng quy định. 

- Triển khai thực hiện tốt Luật Quản lý thuế và các Luật thuế; đẩy mạnh cải 

cách thủ tục hành chính, đổi mới quy trình theo hướng đề cao trách nhiệm của các 

đối tượng nộp thuế, tổ chức thực hiện tốt kê khai thuế điện tử. Phối hợp với Kho 

bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại triển khai thực hiện tốt Thông tư số 

85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011; Thông tư số 32/2014/TT-BTC ngày 11/3/2014 

của Bộ Tài chính, Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 16/01/2019 của UBND huyện 

Mộc Châu, phối hợp thực hiện tốt trong công tác thu ngân sách và thanh toán điện 

tử song phương, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trong việc kê khai và nộp 

thuế điện tử vào ngân sách nhà nước, rút ngắn thời gian giao dịch, góp phần về cải 

cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế. 

- Tập trung cao các giải pháp thực hiện thu nợ thuế, hạn chế tối đa phát 

sinh nợ thuế mới, Khai thác có hiệu quả các nguồn thu mới, nhất là các dự án 

trọng điểm đang triển khai đầu tư trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả công tác 

tuyên truyền, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; giải quyết kịp thời thủ tục 

hành chính về thuế để các nhà đầu tư sớm triển khai dự án; Kiểm tra chặt chẽ 

việc kê khai thuế; quản ký chặt chẽ công tác kiểm tra trước và sau hoàn thuế 

GTGT. 

- Quản lý chặt chẽ các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các 

doanh nghiệp; triển khai các giải pháp chống thất thu ngân sách, tập trung khai 

thác nguồn thu mới, đặc biệt yếu tố tăng thu từ thuế thu nhập cá nhân, thu tiền 

sử dụng đất, các khoản thuế còn tồn đọng năm 2018 chuyển sang năm 2019, lập 

kế hoạch thu, tập trung đôn đốc nợ đọng tiền sử dụng đất, thu phấn đấu giảm nợ 

thuế xuống dưới 5% số thu ngân sách trên địa bàn. 

- Tăng cường phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện, UBND 

các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất một số khu đất đã được phê duyệt 

tại Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Sơn La về 

việc ban hành kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất năm 2019, Kế 

hoạch số 153/KH-UBND ngày 18/01/2019 của UBND huyện Mộc Châu, như: 

Khu đất ở 01 bên tuyến đường từ QL6 đấu nối vào Trường THPT Thảo Nguyên; 

Khu đất ở 2 bên tuyến đường từ QL6 - QL43 phía sau khách sạn Mường Thanh; 

Khu đất ở thuộc dân cư tiểu khu 10, thị trấn Mộc Châu, khu dân cư đường bản 

Áng…, Xác định nghĩa vụ tài chính, thông báo, đôn đốc các tổ chức cá nhân 

trúng đấu giá nộp ngân sách sau khi có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu 

giá của UBND huyện.  

- Chi cục thuế huyện phối hợp chặt chẽ với các Ban QLDA, các đơn vị chủ 

đầu tư, Kho bạc Nhà nước, các Ngân hàng rà soát các đơn vị thi công, các công 

trình XDCB, nắm bắt tình hình nghiệm thu, thanh toán vốn của các doanh nghiệp 

XDCB để đôn đốc kê khai thuế và thực hiện trích nộp 2% thuế GTGT theo quy 

định; Phối hợp với Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại và tổ chức tín 
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dụng trong việc cung cấp thông tin tài khoản của các đơn vị bị cưỡng chế nợ thuế; 

thực hiện nghiêm túc việc cưỡng chế nợ thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt việc công khai quy định 

mức thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo đúng quy định của 

Chính phủ và HĐND tỉnh; tăng cường sự giám sát của nhân dân về sử dụng các 

khoản phí, lệ phí và đóng góp của nhân dâ 

2. Về chi ngân sách 

- Chi chuyển nguồn ngân sách năm 2018 sang năm 2019: Phòng Tài chính 

- Kế hoạch, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị dự toán rà soát, đẩy nhanh tiến độ 

hoàn thiện hồ sơ, chứng từ thanh toán, đảm bảo thực hiện xong trước ngày 

30/6/2019. Sau thời hạn trên, Phòng Tài chính - Kế hoạch rà soát đối với các 

nguồn vốn hết nhiệm vụ chi, hết thời hạn giải ngân, thanh toán trình các cấp có 

thẩm quyền thu hồi theo quy định. 

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý đầu 

tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Đầu tư công; Nghị 

quyết số 40/NQ-CP của Chính phủ; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 30/4/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp quản lý nợ đọng xây dựng cơ 

bản nguồn vốn đầu tư công. Các chủ đầu tư chủ động phối hợp với các cơ quan 

quản lý nhà nước trong chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, khẩn 

trương hoàn thiện các thủ tục về công tác đầu thầu đối với các dự án khởi công 

mới để triển khai thi công; hoàn thiện hồ sơ thanh toán với kho bạc nhà nước khi 

có khối lượng nghiệm thu. 

- Chi thường xuyên tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chi ngân 

sách, theo dự toán được giao và tiến độ triển khai thực hiện. Thực hiện hiệu quả 

chính sách an sinh xã hội, đảm bảo xã hội. Đảm bảo đủ nguồn kinh phí, chi sự 

nghiệp giáo dục - đào tạo, sự nghiệp y tế; chi nhiệm vụ an ninh - quốc phòng và 

đối ngoại quý II/2019. 

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ giải ngân 

các nguồn vốn thực hiện các chế độ, chính sách theo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh. Xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mặc trong quá trình tổ chức thực 

hiện, phát huy hiệu quả nguồn vốn. 

- Quản lý, sử dụng dự phòng ngân sách địa phương tập trung cho các mục 

tiêu khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, dịch bệnh và một số nhiệm vụ quan 

trọng cấp bách theo quy định của Luật NSNN. 

3. Công tác quản lý, điều hành ngân sách 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

01/01/2019 của Chính phủ về giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển 

Kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2019; Kết luận số 1125-KL/HU ngày 

16/01/2019 của Ban Thường vụ huyện ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện 

nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019; Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 

18/12/2018 của UBND huyện về giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2019; 
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Quyết định số 2866/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện Mộc Châu 

về ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2019. 

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai có hiệu quả Luật 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng. Siết chặt kỷ 

cương, kỷ luật tài chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với 

cấp ngân sách, các đơn vị dự toán trong lĩnh vực quản lý NSNN, đảm bảo việc sử 

dụng NSNN tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, công khai, minh bạch. Xử lý 

nghiêm và kịp thời theo quy định của pháp luật đối với những cá nhân và tập thể 

vi phạm, thực hiện tốt công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý. 

- UBND các xã, thị trấn chủ động sử dụng nguồn dự phòng và các nguồn 

lực hợp pháp của địa phương để xử lý các nhiệm vụ chi phòng, chống, khắc 

phục thiên tai, dịch bệnh. 

- Để đảm bảo tiến độ giải ngân, thanh toán nguồn kinh phí mua sắm, sửa 

chữa tài sản, đã được giao trong dự toán năm 2019, các đơn vị triển khai quy 

trình mua sắm, sửa chữa theo quy định của Luật NSNN, Luật Đấu thầu và các 

văn bản hướng dẫn thi hành, hoàn thành mua sắm tài sản trước ngày 30/6/2019. 

Việc mua sắm trang thiết bị phải thực hiện triệt để tiết kiệm, đảm bảo đúng tiêu 

chuẩn, định mức quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 

của Thủ tướng Chính phủ. Công tác sửa chữa đối với kinh phí để thực hiện công 

trình sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất theo quy định của Luật Xây dựng, kinh phí 

để thực hiện các công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất thực hiện 

theo Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính quy định 

về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải 

tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất. 

- Tăng cường công tác quản lý đầu tư XDCB; Bố trí kế hoạch vốn từ nguồn 

vốn ngân sách địa phương (Vốn XDCB tập trung, nguồn vốn đầu tư từ cấp 

quyền sử dụng đất) năm 2019 đúng quy định của Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 

1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo các nguyên 

tắc phân bổ: Thực hiện thanh toán nợ xây dựng cơ bản; bố trí vốn cho các dự án 

chuyển tiếp từ năm 2018 sang 2019, các dự án khởi công mới phải đáp ứng yêu 

cầu quy định tại Khoản 5, Điều 54 của Luật Đầu tư công và Nghị định hướng 

dẫn thi hành Luật Đầu tư công.  

- Các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết 

toán các dự án, công trình chuyển tiếp, các dự án đã được bố trí vốn để thanh toán 

nợ khối lượng hoàn thành theo đúng thời gian quy định. UBND các xã, thị trấn 

đẩy nhanh tiến độ quyết toán chương trình làm đường giao thông nông thôn theo 

Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh;  

- Kho bạc Nhà nước huyện có trách nhiệm kiểm soát, thanh toán chi ngân 

sách đúng chế độ, chính sách các khoản chi trong dự toán quý II năm 2019; Tăng 

cường công tác kiểm soát mua sắm trang thiết bị, đầu tư xây dựng cơ bản…thực 

hiện nghiêm Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 và Thông tư số 

40/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính về thực hiện cam kết chi qua 

Kho bạc Nhà nước; Kiên quyết loại trừ các khoản chi không đúng quy định, 

không đầy đủ thủ tục theo quy định. 
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4. Quản lý giá, quản lý thị trường 

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác quản lý giá cả thị trường, nắm 

tình hình chuẩn bị lượng hàng hóa của các doanh nghiệp như: Các mặt hàng 

chính sách, lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, hàng tiêu dùng, văn hóa 

phẩm; chủ động kiểm soát giá cả thị trường, không để có sự biến động về giá. 

- Triển khai thực hiện tốt các biện pháp quản lý thị trường; thành lập đoàn 

kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, trốn 

thuế, gian lận thương mại, đầu cơ nâng giá sai quy định.  

- Tổ chức thực hiện tốt công tác niêm yết giá của các doanh nghiệp và các 

hộ sản xuất kinh doanh đảm bảo theo đúng quy định. Tiếp tục theo dõi diễn biến 

thị trường và đề xuất các biện pháp tăng cường bình ổn giá cả thị trường. 

- Thực hiện thông báo giá một số loại văn phòng phẩm thiết yếu Quý 

II/2019 phục vụ công tác chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, 

thị trấn; thực hiện thông báo giá các mặt hàng hỗ trợ ổn định phát triển sản xuất 

theo Quyết định số 102/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ thực hiện 

chính sách Chương trình 135 trên địa bàn huyện. 

5. Chế độ thông tin báo cáo 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm 

túc chế độ thông tin báo cáo tài chính ngân sách gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch 

tổng hợp trước ngày 15 hàng tháng và báo cáo đột xuất khác. 

Trên đây là một số nội dung trọng tâm về quản lý, điều hành ngân sách địa 

phương và quản lý, bình ổn giá cả thị trường quý II/2019. Chủ tịch UBND huyện 

yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị dự toán, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các 

đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo nêu trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT UBND tỉnh;         

- Sở Tài chính;             báo 

- TT huyện ủy;            cáo 

- TT HĐND huyện; 

- Đ/c CT, PCT  UBND huyện (KT); 

- KBNN huyện; 

- Chi cục Thuế huyện; 

- Đội QLTT số 3; 

- CV Khối Kinh tế; 

- Lưu:  VT, TCKH 100b. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 
Phạm Đức Chính 

 


