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TỜ TRÌNH 

Đề nghị ban hành Nghị quyết về cắt giảm dự toán chi 

ngân sách năm 2020 do dự báo ngân sách địa phương hụt thu 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 

 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

 Căn cứ Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính 

Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

 Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam về dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương 

năm 2020; 

 Căn cứ kết quả thu ngân sách Quý I/2020 và dự báo thu ngân sách nhà 

nước 9 tháng còn lại của năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về cắt giảm dự 

toán chi ngân sách để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương năm 2020, với 

nội dung sau: 

A. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT.     

 Thực hiện dự toán thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2020 trong bối cảnh 

đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề và đang có những tác 

động tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Hạn hán tiếp tục kéo dài, 

hoạt động sản xuất thủy điện tiếp tục khó khăn; ngành sản xuất thức uống có 

cồn bị ảnh hưởng do chính sách; tiêu thụ ô tô của Công ty ô tô Trường Hải 

giảm sút do cạnh tranh khốc liệt với các doanh nghiệp ô tô trong khu vực 

ASEAN và ngay trong nước và do dịch bệnh Covid-19; dự án Khu nghỉ dưỡng 

Nam Hội An đi vào hoạt động trễ so với dự kiến ban đầu, đặc biệt là Casino; 

các ngành nghề kinh doanh và dịch vụ khác bị ảnh hưởng nặng nề do dịch 

bệnh. Dịch bệnh Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và khó lường sẽ tác 

động đến sự tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội của tỉnh và thu Ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh. Từ tình hình thực tế trên dự báo thu ngân sách địa 

phương năm 2020 sẽ hụt lớn so với dự toán . 

 Tại điểm a, khoản 3, Điều 52 của Luật NSNN quy định: UBND trình 

TTHĐND cùng cấp quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và 

báo cáo HĐND cùng cấp trong trường hợp dự kiến số thu không đạt dự toán 

HĐND tỉnh quyết định phải điều chỉnh giảm một số khoản chi. 
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Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và để đảm bảo 

cân đối ngân sách, việc xây dựng và trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về 

cắt giảm dự toán chi ngân sách năm 2020 do dự báo ngân sách địa phương hụt 

thu là cần thiết và đúng quy định của pháp luật. 

B. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT. 

 I. MỤC ĐÍCH 

 Việc xây dựng Nghị quyết nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Ngân sách 

nhà nước và đảm bảo cân đối ngân sách địa phương năm 2020 trong điều kiện 

hụt thu. 
 

 II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO 

 Nghị quyết phải đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng hình thức, trình tự thủ 

tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo thực hiện đúng 

quy định của Luật NSNN; phù hợp với tình hình thực tế phát sinh nguồn thu, 

khả năng cân đối ngân sách địa phương; đảm bảo công khai, dân chủ trong quá 

trình xây dựng và ban hành Nghị quyết. 
 

 C. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT. 

 Ngày 09/4/2020, UBND tỉnh có  Công văn số 1963/UBND-TH về việc 

triển khai các nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2020, trong đó giao cho Sở Tài chính 

chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh có phương án 

chỉ đạo, điều hành tài chính ngân sách phù hợp với tình hình thực tế; khẩn 

trương xây dựng phương án cắt giảm chi tiêu, bù hụt thu (kể cả chi thường 

xuyên và chi đầu tư) để đảm bảo cân đối ngân sách phù hợp với tình hình kinh 

tế- xã hội.   

 Căn cứ các quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực 

hiện, các yếu tố tác động, đặc biệt là diễn biến của đại dịch Covid-19 đến tình 

hình kinh tế- xã hội và thu NSNN ở địa phương, Sở Tài chính dự thảo Tờ trình 

của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự báo thu NSNN và phương 

án cắt giảm chi ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Quảng Nam báo cáo 

UBND tỉnh xem xét. 

 Ngày 20/4/2020, UBND tỉnh đã họp thông qua dự thảo Tờ trình và Nghị 

quyết. 

 Sở Tài chính đã tiếp thu hoàn chỉnh Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh trình UBND tỉnh ký ban hành báo cáo HĐND tỉnh 

tại kỳ họp. 

 D. BỐ CỤC CỦA NGHỊ QUYẾT. 

 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được xây dựng dưới hình thức 

quy định trực tiếp, gồm 03 điều như sau: 

 Điều 1: Đối với ngân sách cấp tỉnh.  

 Điều 2: Đối với ngân sách cấp huyện, cấp xã. 

 Điều 3: Tổ chức thực hiện.   
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 Đ. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT. 

 I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH 

 Nghị quyết cắt giảm chi ngân sách để đảm bảo cân đối ngân sách địa 

phương năm 2020 của tỉnh Quảng Nam. 

 II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

 UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, 

thị trấn và các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam. 

 III. THỜI GIAN THỰC HIỆN 
 Nghị quyết này được áp dụng trong niên độ ngân sách năm 2020. 

IV. KẾT QUẢ THU NSNN QUÝ I/2020 VÀ DỰ BÁO THU NSNN 

NĂM 2020 

Dự toán thu NSNN năm 2020 theo Nghị quyết HĐND là 25.774 tỷ đồng, 

trong đó thu nội địa là 20.524 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu là 5.250 tỷ đồng. 

Tổng số thu nội địa trên địa bàn tỉnh tính đến hết tháng 3/2020 là 3.946 

tỷ đồng, đạt 19,2% so với dự toán và chỉ bằng 74% so với cùng kỳ năm trước, 

trong đó thu nội địa (không bao gồm thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, 

thu phí tham quan, thu phí bảo vệ môi trường) là 3.460 tỷ đồng, đạt 18,5% dự 

toán năm, thấp hơn tiến độ thu và chỉ bằng 75% so với cùng kỳ năm trước; đặc 

biệt thu nội địa tháng 3/2020 sụt giảm lớn, chỉ thu được 950 tỷ đồng, bằng 55% 

tiến độ thu bình quân tháng dự toán). 

Một số nguồn thu phát sinh kinh tế có tỷ trọng lớn trong tổng thu nội địa 

trên địa bàn tỉnh giảm mạnh so với cùng kỳ, cụ thể: 
 

- Nguồn thu từ thủy điện 3 tháng đầu năm là 56 tỷ, mới đạt 8% dự toán 

năm (56 tỷ đồng/699 tỷ đồng), chỉ bằng 87% so cùng kỳ năm trước, nguyên 

nhân do hạn hán tiếp tục kéo dài, các nhà máy thủy điện không đủ nước phát 

điện theo công suất dẫn đến nộp ngân sách đạt thấp. 

- Nguồn thu từ ô tô du lịch Trường Hải 3 tháng đầu năm thu 1.537 tỷ 

đồng, đạt 18% dự toán năm, thấp hơn tiến độ thu bình quân và chỉ bằng 51,5% 

so cùng kỳ năm trước (3 tháng đầu năm 2019 thu từ ô tô 2.984 tỷ đồng), 

nguyên nhân do cạnh tranh quyết liệt giữa ô tô nhập khẩu và ô tô trong nước, 

và ảnh hưởng dịch Covid-19 nên sức mua giảm. 

- Nguồn thu mới như Casino Nam Hội An dự toán năm 2020 là 700 tỷ 

đồng, nhưng chưa đi vào hoạt động nên chưa phát sinh số thu. 

- Một số nguồn thu từ các lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ khác trên địa bàn 

tỉnh bị ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19 nên có số thu thấp so với dự toán năm 

2020 và so với  cùng kỳ năm trước. 

- Thu tiền sử dụng đất dự kiến đạt 100% dự toán năm (1.500 tỷ đồng), 

thu XSKT dự kiến đạt 88% dự toán năm (80 tỷ đồng /90 tỷ đồng). 
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Dự báo dịch Covid-19 ở nước ta trong thời gian đến sẽ được được kiểm 

soát; Chính phủ đã triển khai các gói hỗ trợ phát triển sản xuất (gia hạn thời hạn 

nộp thuế và tiền thuê đất, giảm lại suất tiền vay…) và gói An sinh xã hội;  tình 

hình kinh tế - xã hội cả nước nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng sẽ được 

phục hồi và phát triển, thu NSNN sẽ được cải thiện nhưng vẫn còn hụt thu lớn. 

 Dự kiến thu nội địa trên địa bàn tỉnh năm 2020 là 14.424 tỷ đồng, đạt 

70% dự toán, hụt thu 6.100 tỷ đồng; trong đó thu nội địa ngân sách địa phương 

được hưởng không bao gồm các khoản thu, chi lại theo mục tiêu như tiền sử 

dụng đất, thu XSKT, phí tham quan, phí bảo vệ môi trường là 10.912 tỷ đồng, 

đạt 66,9% dự toán, hụt thu 5.400 tỷ đồng: bao gồm, ngân sách tỉnh hụt thu là 

4.350 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện, cấp xã hụt thu là 1.050 tỷ đồng. 

V. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN CẮT GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN 

SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020 

Để đảm bảo cân đối ngân sách, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cắt giảm dự 

toán chi ngân sách địa phương năm 2020 như sau: 

1. Đối với ngân sách cấp tỉnh 

1.1. Các nguồn kinh phí ngân sách tỉnh đang quản lý. 

- Nguồn Quỹ Dự trữ tài chính có số dư là 120 tỷ; 

- Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh còn 386,4 tỷ (dự toán 466,7 tỷ, đã sử 

dụng 80,3 tỷ). 

Theo quy định tại Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ: Các địa phương sử dụng tối đa 50% nguồn dự phòng ngân 

sách địa phương và 70% Qũy dự trữ tài chính để thực hiện phòng, chống dịch 

Covid-19. Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quy định: Các 

địa phương chủ động sử dụng 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương và 

70% Qũy dự trữ tài chính để thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19. 

Như vậy, nguồn Quỹ Dự trữ tài chính và nguồn dự phòng ngân sách tỉnh 

để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định, nên dự kiến không huy động vào 

bù hụt thu. 

- Nguồn CCTL của tỉnh đầu năm 2020 là 3.082 tỷ đồng, trong đó nguồn 

CCTL năm 2019 chuyển sang là 2.849 tỷ đồng, 10% tiết kiệm chi năm 2020 là 

233 tỷ đồng.  

Nguồn CCTL đã bố trí trong dự toán đầu năm 2020 để thực hiện tăng 

mức lương cơ sở và an sinh xã hội là 659 tỷ đồng;  

Nguồn CCTL dự kiến sử dụng trong năm 2020 là 1.097 tỷ đồng để chi 

trả mức lương cơ sở tăng từ tháng 7/2020 là 239 tỷ đồng, thực hiện chính sách 

an sinh xã hội là 203 tỷ đồng, chi phòng chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết 

37/NQ-CP của Chính phủ và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 
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theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ là 655 tỷ đồng, trong đó dự kiến chi 

thay 30% nguồn Trung ương hỗ trợ là  358 tỷ đồng.. 

Nguồn CCTL dự kiến còn lại cuối năm 2020 là 1.326 tỷ đồng, nhưng đến 

nay các cơ quan Trung ương chưa có hướng dẫn sử dụng nguồn CCTL để bù 

hụt thu năm 2020, nên tạm thời chưa thể sử dụng nguồn CCTL để bù hụt thu. 

- Sử dụng nguồn vượt thu năm 2019 của ngân sách cấp huyện để tạo 

nguồn CCTL là 462 tỷ đồng để bù hụt thu năm 2020. 
 

Theo quy định tại Thông tư  số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của 

Bộ Tài chính, thì ngân sách địa phương phải trích 70% tăng thu so dự toán năm 

2019 để tạo nguồn CCTL (không kể tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết; không 

kể tăng thu các khoản sau: thu tiền thuê đất 01 lần được nhà đầu tư ứng trước 

để bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, thu 

tiền bảo vệ và phát triển đất lúa,  phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới, 

phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, thu từ quỹ đất công ích, 

thu hoa lợi, công sản tại xã, thu cho thuê tài sản thuộc sở hữu nhà nước). 
 

Năm 2019, ngân sách địa phương hụt thu, nên không trích 70% tạo 

nguồn CCTL (nguồn CCTL bằng không “0”); tuy nhiên, có 13 huyện, thị xã, 

thành phố vượt thu là 659.700 triệu đồng, nên các huyện, thị xã, thành phố này 

phải trích 70% nguồn tăng thu để tạo nguồn CCTL và nộp về ngân sách tỉnh là 

462 tỷ đồng, nguồn này được sử dụng để bù hụt thu năm 2019, nhưng năm 

2019 ngân sách tỉnh đã cân đối được nguồn để bù hụt thu nên sử dụng nguồn 

này để bù hụt thu năm 2020. 

Như vậy, tổng số hụt thu của ngân sách tỉnh năm 2020 là 4.350 tỷ 

đồng, sau khi sử dụng nguồn tăng thu để tạo nguồn CCTL năm 2019 của 

khối huyện rút về ngân sách tỉnh để bù hụt thu là 462 tỷ đồng, số tiền hụt thu 

của ngân sách tỉnh còn lại là 3.888 tỷ đồng. 

1.2. Đề xuất phương án cắt giảm dự toán chi năm 2020 của ngân sách 

tỉnh là 2.388 tỷ đồng. 

a) Cắt giảm nhiệm vụ chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh 

là 330 tỷ đồng, gồm: 

(1) Cắt giảm 10% dự toán chi thường xuyên theo định mức 6 tháng cuối 

năm 2020 (không bao gồm các khoản: chi tiền lương ngạch bậc, phụ cấp theo 

lương, chi cho con người theo chế độ và khoản tiết kiệm 10% để tạo nguồn cải 

cách tiền lương đã giao dự toán đầu năm), số tiền là 9 tỷ đồng.  

  (Chi tiết theo Phụ lục I kèm theo) 

(2) Cắt giảm 100% dự toán chưa phân bổ đầu năm đến 15/4/2020 chưa 

thẩm định, chưa phân bổ. 

(3) Cắt giảm 100% dự toán kinh phí mua sắm có tổng mức bố trí trên 

500 triệu đồng đến 15/4/2020 chưa đủ hồ sơ phân bổ theo quy định hoặc chưa 

đề nghị phân bổ. 
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(4) Cắt giảm 100% dự toán kinh phí sửa chữa có tổng mức bố trí dự toán 

trên 500 triệu đồng đến 15/4/2020 chưa đủ hồ sơ phân bổ theo quy định tại 

Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND (cụ thể: đến 15/4/2020 chưa có Quyết định 

phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật thì cắt 100% dự toán) 

(5) Cắt giảm 100% dự toán kinh phí tập huấn chuyên môn hằng năm, các 

hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm... của các ngành năm 2020.  

(6) Cắt giảm 50% dự toán năm 2020 đã bố trí đối với các nhiệm vụ đặc 

thù thường xuyên của ngành, lĩnh vực, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng. 

  (Chi tiết theo Phụ lục II kèm theo) 

b) Cắt giảm các nguồn vốn dự nguồn chưa phân bổ trong dự toán ngân 

sách tỉnh năm 2020 cho các nhiệm vụ chi: lễ hội, kỷ niệm ngày lễ lớn, hội thi, 

hội thảo, hội thao...; dự nguồn để thực hiện các Nghị quyết của HĐND, kế 

hoạch, chương trình của UBND tỉnh; dự nguồn các nhiệm vụ chi ngân sách tỉnh 

phát sinh trong năm 2020 là 400 tỷ đồng. 

c) Cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 là 1.658 tỷ đồng, từ 

các nguồn: 

(1) Cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư đến 15/4/2020 chưa phân bổ là 1.086 

tỷ đồng, gồm: 

- Nguồn vốn đầu tư năm 2019 chuyển sang năm 2020 đến 15/4/2020 

chưa phân bổ là 829 tỷ đồng. 

- Nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2020 đến 15/4/2020 chưa phân 

bổ là 257 tỷ đồng. 

(2) Cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư đã phân bổ cho các dự án, công trình là 

572 tỷ đồng, gồm: 

- Cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư đã phân bổ cho các dự án, công trình 

nhưng đến 15/4/2020 chưa chưa phê duyệt kế hoạch đấu thầu, chưa tổ chức đấu 

thầu, chưa ký hợp đồng, chưa khởi công. 

- Cắt giảm phần kế hoạch vốn đầu tư đã phân bổ cho các dự án, công 

trình nhưng đến 15/4/2020 chưa có khối lượng thực hiện (dừng kỹ thuật). 

- Cắt giảm, giản một số công trình, dự án chưa thực sự cấp thiết. 

(Không cắt giảm các dự án bố trí từ nguồn thu tiền sử dụng đất và thu 

XSKT). 
 

1.3. Sau khi cắt giảm dự toán chi thường xuyên và chi đầu tư nêu trên, số 

hụt thu còn lại chưa có nguồn để cân đối là 1.500 tỷ đồng. 

Trong quá trình điều hành ngân sách, căn cứ vào tình hình thực thu 

NSNN, hướng dẫn của cơ quan Trung ương về sử dụng nguồn CCTL để bù hụt 

thu và xác định nguồn thu sử dụng đất, thu XSKT năm 2019 còn dư chuyển 

sang để cân đối, UBND tỉnh sẽ báo cáo HĐND tỉnh xem xét quyết định. 
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2. Đối với ngân sách cấp huyện, cấp xã. 

Theo dự báo nêu trên, thì thu ngân sách được hưởng năm 2020 của cấp 

huyện, cấp xã là 1.050 tỷ đồng. 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, 

phường, thị trấn theo dõi chặt chẽ số thu NSNN năm 2020 trên địa bàn; dự kiến 

số thu ngân sách năm 2020 cấp mình được hưởng, xây dựng phương án cắt 

giảm dự toán chi cấp mình theo quy định của Luật NSNN: cắt giảm dự toán chi 

thường xuyên và chi đầu tư phát triển (không cắt giảm dự toán chi thường 

xuyên bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh) để đảm bảo cân đối ngân sách, 

trình HĐND cùng cấp thông qua để triển khai thực hiện. 

VI . TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Về công tác quản lý thu NSNN 

(1) Các ngành, các cấp triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 

01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị 

quyết của HĐND và Quyết định của UBND tỉnh về triển khai thực hiện dự toán 

NSNN năm 2020, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 12/02/2020 về tăng cường 

công tác thu NSNN năm 2020 trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo tăng 

cường công tác quản lý thu NSNN của UBND tỉnh. 

(2) Cục Thuế tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung chủ yếu sau: 

- Phối hợp với các địa phương và cơ quan liên quan khẩn trương xây 

dựng đề án chống thất thu ngân sách; phối hợp với các cấp chính quyền (Hội 

đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn) rà soát, điều tra để quản lý hộ kinh 

doanh cá thể, điều tra doanh thu, xác định mức thuế khoán sát với thực tế kinh 

doanh đảm bảo công bằng, công khai, chống thất thu.  

- Theo dõi chặt chẽ, đánh giá, phân tích đầy đủ, kịp thời tác động của 

dịch Covid-19 đến tình hình kinh tế - xã hội; các chính sách của Trung ương về 

giảm, giản thuế của Chính phủ... tác động đến thu NSNN trên địa bàn; theo dõi 

chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng 

khu vực, từng sắc thuế, rà soát, xác định nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, 

loại thuế còn thất thu, đặc biệt trên lĩnh vực đất đai, khai thác khoáng sản, xăng 

dầu, kinh doanh bất động sản, hộ kinh doanh cá thể, homestay... để kịp thời dự 

báo số thu NSNN và đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, phấn đấu thực hiện 

cao nhất dự toán năm 2020. 

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu, chuyển giá, 

trốn thuế, quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, đảm bảo hoàn thuế đúng đối 

tượng và chế độ hiện hành; thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu hồi 

nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.  



8 
 

 

Thực hiện rà soát phân loại nợ theo từng đối tượng, từng địa bàn, lập hồ 

sơ, xác nhận nợ, xử lý nợ để khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp 

theo quy định Nghị quyết số 94/2019/QH 14 của Quốc hội và chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Công văn số 1861/UBND-KTTH ngày 06/4/2020. 

- Phối hợp các cơ quan liên quan và địa phương theo dõi các dự án phát 

sinh tiền sử dụng đất qua các năm, xác định số tiền sử dụng đất phải nộp, đã 

nộp, còn phải nộp để tham mưu UBND tỉnh giải pháp thu nợ đọng tiền sử dụng 

đất. 

(3) Cục Hải quan tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ, có đánh giá, phân tích 

đầy đủ, kịp thời tác động của dịch Covid-19 đối với công tác hải quan, nhất là 

tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu làm ảnh hưởng đến tình hình thu NSNN 

và tham mưu các giải pháp tăng cường công tác thu phù hợp.  

(4) Ban quản lý Kinh tế mở Chu Lai chủ trì phối hợp với các ngành liên 

quan như Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thu hồi tiền 

đền bù, giải phóng mặt bằng trong các khu kinh tế đã đầu tư các năm qua.  
 

 

(5) Các Sở, Ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ của mình thường xuyên 

theo dõi diễn biến dịch Covid-19, đánh giá tác động của dịch bệnh đến hoạt 

động sản xuất, kinh doanh và số thu NSNN trên địa bàn, kịp thời tham mưu các 

giải pháp phù hợp để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh 

doanh và hạn chế tác động không tốt đến số thu NSNN.  

(6) Sở Tài chính chủ trì phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan, KBNN 

theo dõi tiến độ thu, chi NSNN, đánh giá tác động của các chính sách thuế, tác 

động của thị trường ảnh hưởng đến thu NSNN, đặc biệt là các nguồn thu chiếm 

tỷ trọng lớn trong tổng thu NSNN như thu từ hoạt động ô tô, thủy điện, bia… 

kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo phù hợp. 
 

(7) UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan thuế tổ 

chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp quản lý thu NSNN của UBND tỉnh đã ban 

hành tại Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 07/01/2020, tổ chức thực hiện thu 

đúng, thu đủ, kịp thời nguồn thu phát sinh trên địa bàn vào NSNN.  
 

2. Điều hành chi ngân sách địa phương 

(1) Sở Tài chính thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

- Chủ động điều hành đảm bảo cân đối ngân sách, thực hiện chi ngân 

sách theo dự toán và tiến độ thu; chỉ tham mưu bổ sung chi cho các nhiệm vụ 

chi thật sự cần thiết, bức xúc và phục vụ công tác chống thiên tai, dịch bệnh. 

- Quản lý dự phòng chi ngân sách tập trung cho công tác phòng chống 

dịch bệnh và một số nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh theo quy định của 

Luật NSNN, kịp thời tham mưu UBND tỉnh cân đối nguồn đảm bảo chi phòng, 

chống dịch Covid-19 theo Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ 
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tướng Chính phủ và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo 

Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. 

- Sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh kịp thời tham mưu UBND tỉnh 

quyết định cắt giảm dự toán chi thường xuyên cho từng cơ quan, đơn vị và 

thẩm định phân bổ lại nhiệm vụ chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị để triển 

khai thực hiện 

- Theo dõi tình hình thu NSNN trong những cuối năm và hướng dẫn của 

các cơ quan Trung ương về sử dụng nguồn để bù hụt thu ngân sách kịp thời, 

báo cáo UBND tỉnh để điều hành thu, chi ngân sách sát với thực tế 

 (2) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc 

nhà nước và các đơn vị có liên quan thực hiện cắt giảm đối với kế hoạch vốn 

đầu tư theo từng danh mục dự án, công trình cụ thể báo cáo UBND tỉnh quyết 

định. 

(3) Các đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm 

vụ sau: 

- Thực hiện nghiêm các yêu cầu về tiết kiệm, chống lãng phí theo Luật 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 

08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí, Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 

08/9/2014 của Chính phủ; Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 23/01/2020 của 

Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hiện 

tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và chương trình thực hành, tiết kiệm chống 

lãng phí năm 2020 của UBND tỉnh tại Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 

16/3/2020.  

- Dừng tổ chức các hoạt động hội thao, lễ hội, lễ kỷ niệm, hội nghị, hội 

thảo, không tổ chức các lễ động thổ, khởi công, khánh thành…. 

- Triệt để tiết kiệm trong mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ; quản lý, sử 

dụng văn phòng phẩm, nhiên liệu, sử dụng điện, nước, tiếp khách, đi công tác 

trong và ngoài nước, đặc biệt là đi công tác nước ngoài phải đảm bảo đúng các 

quy định của Trung ương. 

- Thực hiện cắt giảm dự toán chi để cân đối ngân sách theo Quyết định 

của UBND tỉnh; rà soát, điều chỉnh lại các nhiệm vụ chi gửi Sở Tài chính thẩm 

định phân bổ trước ngày 10/5/2020. 

 (4) Kho bạc Nhà nước các cấp phối hợp với cơ quan tài chính tổ chức 

tốt việc thu nộp, điều tiết các khoản thu vào NSNN của từng cấp ngân sách, 

từng địa phương theo đúng quy định; thực hiện giải ngân vốn đầu tư theo tiến 

độ thu ngân sách và kiểm soát việc rút dự toán bổ sung cân đối, bổ sung có mục 

tiêu cho ngân sách cấp huyện hằng tháng để đảm bảo cân đối ngân sách. 
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(5) UBND các cấp không trình HĐND cùng cấp ban hành các Nghị 

quyết làm tăng chi ngân sách trong năm 2020 (trừ đề án Quy định số lượng, 

chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham 

gia công việc ở thôn, tổ dân phố và Cơ chế hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2030 trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa 

IX). 

(6) Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

- Chỉ đạo cơ quan tài chính phối hợp với Chi cục Thuế, Kho bạc nhà 

nước theo dõi chặt chẽ số thu NSNN năm 2020 trên địa bàn, xây dựng phương 

án cắt giảm dự toán chi để cân đối ngân sách báo cáo UBND trình HĐND cấp 

huyện thông qua để triển khai thực hiện; đồng thời hướng dẫn các đơn vị dự 

toán, UBND các xã, phường, thị trấn phân bổ chi tiết lại dự toán sau khi cắt 

giảm và thẩm định lại dự toán của các đơn vị sử dụng ngân sách để triển khai 

thực hiện. 

- Sử dụng tối đa 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương để thực 

hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 

30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.  

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn theo dõi thu NSNN trên địa 

bàn, dự kiến số thu ngân sách cấp mình được hưởng, xây dựng phương án cắt 

giảm dự toán chi theo quy định của Luật NSNN (cắt giảm dự toán chi thường 

xuyên và chi đầu tư phát triển) để đảm bảo cân đối ngân sách, trình HĐND xã, 

phường, thị trấn thông qua để triển khai thực hiện. 

Kính trình HĐND tỉnh xem xét quyết nghị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT TU, HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC; 

- CPVP; 

- Lưu: VT,TH, KTN, KTTH. 

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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