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KInh giri:
- Các Sâ, Ban, ngành, dan vj cp tinh;
- UBND các huyn, thj xâ, thành ph
Thirc hin Cong van s6 8299/BTC-NSNN ngày 08/7/2020 cüa Bô Tài chinh
ye vic day mnh thrc hin các giãi pháp diêu hành nhim vii tài chInh - ngän sách
dja phucing nhUng tháng cuôi nàm 2020.
D trin khai thi.rc hiên t& các nhiêm viI, giãi pháp chü yêu nhrn chi d?o,
diêu hành thrc hin kê hoch phát triên kinh tê - xã hi và dir toán NSNN närn
2020 theo Nghj quyet cUa HDND tinh; quyêt tam phân dâu hoàn thành cao nhât
các mic tiêu, nhim v11 tài chInh - ngân sách nhà nuOc dâ dê ra, UBND tinh yêu
câu các SO, Ban, ngãnh, dan vi cap tinh, UBND huyn, thj xã, thành phô triên
khai thirc hin nhim vii tài chInh - ngân sách nhng tháng cuôi näm 2020 theo ni
dung chi do cüa B Tài chInh tai Cong van so 8299/BTC-NSNN ngày 08/7/2020,
trong dO, tp trung t chirc có hiu qua các nhim vi quan tr9ng chü yêu sau day:
1. Nhim vi thu ngân sách nhà nuOc:
a) Thu tnthng cac SO, Ban, ngành, dan vj cp tinh, Chü tjch UBND các
huyn, thj xa, thành phô tang cuOng chi dao và phôi hcp chat chë VO ca quan
Thuê triên khai cong tác thu NSNN trên dja bàn, phân dâu hoàn thành cao nhât
mirc dr toán thu NSNN theo Nghj quyêt sO 33/NQ-HDND ngày 06/12/20 19 cOa
HDND tinh ye dir toán thu NSNN trên dja bàn, chi NSDP nãm 2020.
b) Ciic Thu tinh, Ciic Hái quan tinh chO trI, phéi hçip vOi SO Tài chInh, KBNN
tinh, SO Kê hoach và Dâu tii, các co quan, dan vj lien quan và UBND các huyn, thj
xã, thành pho chi dao quyêt 1it cong tác thu, triên khai thirc hin dOng b các giãi
pháp, tao diêu kin khuyên khIch cho các to chirc, các nhân thuc các thãnh phân kinh
té phát huy hiu qua san xuât kinh doanh, thirc hin tOt nghia vi dOi v&i NSNN, c
the:
- T chirc thrc hin kjp thOi, có hiêu qua cac giãi pháp min, giàm, giãn
thuê và các khoân thu ngân sách theo quy djnh; dOn thOi, day manh thirc hin
câi each thu tue hành chInh, câi thin môi tri.rOng dâu tir kêt hp vOi các bin
pháp hO trq khác nhäm tháo g kho khãn cho boat dng san xuât - kinh doanh,
thu hOt cac nguOn vOn dâu tu mOi, thOc day ca câu laj nên kinh tê.
- Tang ctthng quân 1)2 thu; chng tht thu, chng chuyn giá; quán 1)2 chat
chê hoãn thuê, xCr 12, thu hOi ng d9ng thuê; drng thanh tra, kiêm tra tai doanh
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nghip nu không phát hin dAu hiu vi phm thus; dr báo và dánh giá mirc
ãnh hu&ng cüa djch Covid-19 den thirc hin nhim vi1 thu NSNIN trén dja bàn dé
có giâi pháp chi d?o, diêu hành thu ngân sách phü hcip.
2. T chirc diu hành, quán 1' chi NSNN cht chê, trit dê tiêt kim, dung
quy djnh, chông lang phi; nâng cao hiu qua si:r diing NSNN:
2.1. Chi dâu tu phát trin:
- Tp trung chi do dy nhanh tin d thrc hin và giái ngân von dâu tu
cong nguôn NSNN; tp trung tháo gi các vt.râng mac, rào can trong quân l dâu tu
và xây dirng, nhât là vithng mac ye giái phóng mt bang, thu tiic cap phép xây
d1ng, dâu thâu,... to diêu kin thun lqi tôi da cho các chü dir an.
- Theo dOi sat tin d trin khai và giãi ngân các dir an du tu trên dja bàn,
chü dng dê xuât cat giãm, diêu chuyên kê hoch dâu tu cong NSNN tir các dir an
có t' l giãi ngân duOi 60% kê hoch von sang các dr an có tiên d giãi ngân tot
hon nhäm sam hoàn thành dua vào sü ding.
2.2. Thirc hin trit d tit kim các khoân chi thuang xuyên:
Các cAp ngân sách, các co quan, don vj trit d tit kim chi thtthng xuyên,
thrc hin cat giãm tôi thiêu 70% kinh phi hi nghj, di cong tác trong và ngoài ntrac
con lai và tiêt kim 10% chi thi.thng xuyên khác con 1i cüa näm 2020, cii the nhu
sau:
a) Cat giâm tOi thiêu 70% kinh phi hi nghj, di cong tác trong và ngoài nuac
cOn 1ti cüa nãm 2020: Can cü dr toán chi näm 2020 dã giao cho timg Co quan, don
vi dôi vai kinh phi hi nghj, di cong tác trong và ngoàinuOc; so da thrc chi cho
ni dung trong 6 tháng dâu nãm, co quan Tài chInh các cap chü trj, phOi hçip vâi co
quan, don vj dir toán xác djnh sO cat giãm dam bão tôi thiêu 70% kinh phi hi
nghj, di cOng tác trong và ngoài nuOc cOn lii cOa nàrn 2020.
b) Thrc hin tit kim them 10% chi thi.rang xuyên cOn 1i cOa nãm 2020:
S kinh phi tit kim them = (A - B - C - D) x 10%
Trong do:
A: Là d1r toán chi thuOng xuyên näm 2020 duçic cap có thAm quyên giao.
B: Tng qu lirong, phii cAp, cac khoãn dóng gOp theo krong tinh theo mtrc
luong c sO 1,49 triu dOngltháng, tiên cong và các khoãn chi khác cho con ngu'ai
theo ché do cUa câ nãm 2020.
C: Tong dir toán các khoãn chi thu?mg xuyên không thrc hin cAt giãm, gm:
- S ti& kim 10% dành d cãi cách tin luong dA giao cho các co quan, don
vi dâu nãm.
- Vn dOi img de thirc hin các dir an ODA, các Chucing trInh mvc tiêu quOc
gia và các chuong trInh mic tiêu (phân von sir nghip) do ngân sách dja phuong
dam bào theo quy djnh.
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- Kinh phi thijc hiên các ch d chInh sách an sinh xã hi di.rçic cp có thãm
quyên quyêt djnh; kinh phi s1r nghip thrc hin các Chi.rang trinh mllc tiêu quôc
gia và các chuang trInh miic tiêu cüa Trung i.rong.
- Kinh phi d trin khai các nhim viii phông, chng và h trçi ngithi dan gp
khó khän do dai djch Covid-19.
- Kinh phi thixc hin các d tài nghien ciru khoa h9c dã dugc co quan có
thâm quyên phê duyt.
- Kinh phi chi hot dng kinh t, sr nghip dAm bAo môi trung.
- Chi tir ngun vn ngoài nric.
- Kinh phi mua s.m trang phiic ngành, kinh phi thuê tr11 sâ.
- Kinh phi t chüc hi nghj, di cong tác trong và ngoài nuâc.
D: Các khoAn chi thLthng xuyên thrc t dâ chi 6 tháng dâu nAm.
2.3.Ca quan Tài chinh cAc cp tham mini UBND cüng cap diêu hAnh dAm
bAo cAn dôi ngân sách dja phucing; chA dng sap xêp, cat giAm, giân các nhim vi
chi chua thrc sIr cAn thiêt, trong do:
a) Chü dng dAm bAo ngun ngân sách dja phisong (bao gm CA ngun cAi
cách tiên hrcing cOn di.r theo quy djnh) vA sfr ding nguôn ngAn sách cAp trén bô
sung (nêu co) dê thirc hin cAc chInh sách an sinh xã hi dã ban hành; không dé
phát sinh tInh tr?ng chm, nci chê d, chInh sách trên dja bAn. ChA dng sü diing
ngun dir phOng và các nguôn 1rc hçp phap khác cüa dja phixang (dir phOng ngAn
sAch, tang thu, kêt dir ngAn sách, nguôn cAi eAch tiên li.rong cOn dir, ...) dê chi
phOng, chông khäc phic thiên tai, dch bênh, các chInh sAch ho trçl nguôi dan gp
khó khAn do di djch COVID-19.
b) Do tác dng tiêu circ cüa dai djch Covid- 19 nên can dôi ngân sách trung
uong, ngAn sách cAp tinh nAm 2020 khó khãn. Tru&ng hqp dir kiên thu NSDP giAm
so vâi dir toán dirçic cap có thâm quyên giao trong khi van phAi chi thirc hin cAc
nhirn v11 quan trQng, cap bAch; các da phircrng phAi chA dng xAy dirng phuang
An diêu hành sCr ding các nguOn lirc cAa mInh theo quy djnh dê dAm bAo can dôi
ngAn sách dja phucing, cii the:
- Huy dng ti da phn cOn 1i cAa 70% s dir Qu5 dr trft tAi chInh dâu nàm
2020 (sau khi dA s1r ding dê thirc hin Cong tác phOng, chông djch Covid-19 và h
trçl nguii dan gp khó khän do d?i djch Covid-19).
- Huy dng ngun dir phông ngân sách dja phung, kt dir ngân sách da
phwmg, phAn tang thu ngAn sách dja phi.wng näm 2019 chuyên nguôn sang nãm
2020 sau khi dA dành nguôn dê cAi cách tiên 1ung theo quy djnh (nêu có) và cAc
nguôn 1irc tài chinh hcip phAp khAc cAa dja phirang theo quy djnh.
- Trithng hçip ngun thu tin sCr diing dt, xi s kin thit cp tinh virçlt so
vâi dir toán, giao S&Kê hoach và DAu tu chCt trI, phôi hcip Sâ Tài chinh tham mu'u
UBND tinh xin kiên HDND tinh sir diing nguôn tang thu nay dê dAm bAo nhirn
vii chi dâu tu xAy dirng cci bàn tp trung trong can dôi dir toAn ngân sAch dja
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phuong näm 2020 khi ngun thu ngân sách cp tinh tü thu& phi bj hiit so vIi dir
toán.
- Các huyn, thj xa, thành ph có ngun thu tin sir dicing Mt vi.xgt 1n so vâi
dr toan, UBND xin kiên HDND cüng cap sü dung nguôn tang thu nay dê dam
báo nhim vii chi dâu ttx xây drng Co ban tp trung trong can dôi dr toán ngân
sách dja phi.rcing näm 2020 khi nguôn thu ngân sách huyn tr thuê, phi bj ht so
vâi dçr toán.
- Tru&ng hçp con ngun tang thu, tit kim chi, kt du ngân sách da
phuong, ... cüa các näm truâc dành nguôn thirc hin cái each tiên lwmg cOn dix dé
bO däp can dôi ngân sách dja phwmg. Các dja phuo'ng báo cáo Sâ Tái chInh, dê
tong hçip báo cáo B Tài chInh xem xét, cho kiên tri.rOc khi thrc hin.
- Sau khi dâ si'r ding các ngun lirc nêu trén ma vn không dam báo bü Mp
so giám thu ngân sách dja phuong, co quan Tài chinh tham mixu UBND, báo cáo
Thu&ng trirc HDND cOng cap thirc hin sap xêp, cat, giâm, giãn các nhim vli chi
dâ bô trI d1r toán nàm 2020 và báo cáo co quan Tài chInh cap trén. Sâ Tài chInh
tham muu UBND tinh trInh Ththng tnrc HDND tinh thiic hin sap xêp, cat, giãm,
gi.n các thim viii chi dã bô trI dir toán nãm 2020.
UBND báo cáo HDND cOng cp v phuong an diu hành can di ngãn sách
dja phuong ti kS' h9p gân nhât theo dOng quy djnh Khoán 3 Diêu 52 và Khoán 1
Diêu 59 Lut Ngân sách nhà nuOc; UBND tinh tong hqp, báo cáo B Tài chInh dê
tOng hçp, báo cáo cap có thâm quyên.
c) Trong qua trmnh diu hành, trirO'ng hçp
ra thiu hut tam thai qu5 ngân
sách các cap, thI thrc hin theo quy djnh tai Diêu 58 Lut Ngân sách nhà nuOc và
diêu 36 Nghj djnh so 163/20161ND-CP ngày 21/12/20 16 cOa Chinh phO quy djnh
chi tiêt thi hành mt so diêu cOa Lutt Ngân sách nhà nuóc.
3. Tang cu?mg kS' 1ut, k' cucing tài chInh - ngân sách, thirc hành tit kim,
chông lang phi:
- Các Sà, Ban, ngành, don vj Cp tinh và các dja phuong thirc hin nghiêm
k' luat tài chInh - ngân sách, dam bão các khoán thu, chi ngân sách phái ducc dir
toán theo quy djnh cOa Lut Ngân sách nhà nuóc; tang cu&ng cong tác thanh tra,
kiêm tra, giám sat va cong khai, minh bach vic sü ding kinh phi ngân sách; quán
1, sü diing tài sáncOng, dat dai, tài nguyen;.. ..H thông Kho bac Nba nithc tang
cu&ng kiêm tra, kiêm soát cht ch vic chi tiêu, dam bão dOng chInh sách, chê d
quy djnh.
- Thirc hin nghiêrn quy djnh không ban hành hoc trInh c.p có thm quyên
ban hành chixong trInh, dé an, dir an, nâng djnh mirc chi, chê d, chinh sách có scr
ding NSNN nhung khOng hoc chixa can dôi duqc nguôn.
- Thuc hién triêt d tit kiem, chng tht thoát, lang phi, tham nhOng. Thrc
hin nghiêrn các kêt 1un thanh tra, kiêm tra, kiêm toán va viêc x1r
sau thanh,
kiOm tra, kiêm toán dôi vói nhtng tri.thng hçp vi phm, gay lang phi tiên, tài san
nba ntrôc, tài nguyen thiên nhién. Xü l trách nhim dOi vi ngu&i dOng Mu co
quan, don vj, dja phuong chây ', khOng thirc hin, kéo dái thi gian thrc hin kt
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1un thanh tra, kim toán. Tp trung chi dio cong tác quyt toán vn du tr di vâi
các cong trInh, dr an hoàn thành.
- Ht nAm ngân sách, chi nhtng khoán dii toán chi chua thirc hin disçc hoc
chua chi hêt theo quy djnh t?i Khoán 3 Diêu 64 Lut Ngân sách nba nixàc näm
2015 m&i &rçc phép chuyên nguôn sang näm sau dê thirc hin; so cOn 1i sê bj cat,
buy dir toán. Các dan vj, dja phi.rang phãi chO dng bô trI ngân sách cüa dan vi, dja
phuang dé thirc hin cac nhim viii phát sinh trén dja bàn trong nàm 2021. UBND
tinh së không xem xét bO sung ngân sách näm sau dé thtc hin các khoãn chi nay.
4. To chüc thuc hiên:
a) ThU tru&ng các Sâ, Ban, ngành, dan vj cp tinh, ChU tjch UBND các huyn,
thi.xã, thành phO can cir chiic nãng, nhim vv và nhUng ni dung cUa van bàn nay
khãn trt.rang triên khai thirc hin; kiêm tra vic thirc hin a các dan vj trrc thuc dê
dam báo hoàn thành nhim vi quãn 1', diêu hành ngân sách nãm 2020.
UBND các huyn, thành ph6, thj xã báo cáo thirc hin ct giãm t'i thiu 70%
kinh phi hi nghi, di cOng tác trong và ngoài nuâc cOn 1i vá tiét kim 10% chi thithng
xuyên kbác con Ii cUa nãm 2020, gri S& Tài chInh truóc ngáy 29/7/2020; các Sâ,
ban, ngành, dcin vj cap tinh báo cáo S Tài chInh truOc ngày 28/7/2020; S& Tài chInh
tong hçrp, báo cáo UBND tinh, B Tài chInh truâc ngày 01/8/2020. Các dan vj, dja
phi.rcing chju trách nhim ye tInh chInh xác cUa sO 1iu báo cáo.
Di vài các dan vj, dja phuang không thrc hin ch d báo cáo: Giao S& Tài
chInh can cr dir toán chi thrOng xuyên näm 2020 ducic cap có thâm quyên giao, cat
giãm 70% kinh phi hi nghj, di cOng tác trong và ngoài rnthc cOn 1?i và tiêt kim them
10% chi thuang xuyên cOn lai cUa nãm 2020 cUa các don vj, dja phuang nhu sau:
S kinhphItitkiêmthêm =(A-B - C)x 10%
(A, B, C theo quy djnh tgi khoán 2.2 van ban nay)
b) Ca quan Tãi chInh các cp chU trI, phi hçip vâi các co quan, dan vj sCr
diing ngãn sách xác djnh so kinh phi cat giám, tiêt kim cho phü hçrp vi diêu kin
thirc tê; tong hcTp, báo cáo UBND cUng cap xem xét, quyêt djnh và báo cáo HDND
tai kS' h9p cuOi nãm, dông thi báo cáo co quan Tài chInh cap trén.
Kho bac Nha rnrOc can cr quyt djnh ct giãm và tit kim them dir toán chi
th.rong xujên con lai cua näm 2020 cua UBND cac cap, thuc hiên gi lai tal ngãn sach
các cap dOi vai so kinh phi cat giám, tiêt kim them ducic cap có thâm quyên quyêt
djnh dôi vOi các Co quan, dan vj chi thuing xuyên tr nguôn ngân sách nhà nuóc.
Các dan vj sir diing ngân sách cO th thirc hin diu chinh phân b phn
ngân sách cOn lai dê dam bâo thirc hin các nhim vi chInh trj quan tr9ng dà thrçic
giao. Dôi vOi có quan, dan vi chi thrng xuyen tr nguôn thu phi duqc de Iaj, thu
nghip vii: Can cü quyêt djnh cat giãm dr toán chi thng xuyên cUa co quan chU
quân, các co quan, dan vj thrc hin np kinh phi cat giãm, tiêt kim váo NSNN
(tiêu mvc 4949) tnthc ngày 30/9/2020
c) Kinh phi ct giãm và tit kim them 10% chi thi.thng xuyên cOn 1i cUa
nàm 2020 sU diing cho các nhim vi khi có hu&ng dn cUa B Tãi chInh.
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d) Giao Si Tài chinh t chirc theo dôi, don d&, kim tra tmnh hInh và k&
qua triên khai các ni dung nêu trên. Trong qua trInh thirc hin, nêu Co phát sinh
khó khan, vu&ng mac, cac cci quan, don vj, dja phuong báo cáo S& Tài chInh dé
tOng hqp báo cáo UBND tinh dê xem xét xü 1.
UBND tinh yêu cu ThU trithng cac Sâ, Ban, ngành, dcm vj cap tinh, ChU
tjch UBND các huyn, thj xa, thành phô nghiêrn tUc khân trucing triên khai thirc
hiên.I.4

Noinhn:
- Nhu trén;
- B Tài chInh (B/c);
- TT/HDND tinh (B/c);
- Liru: VT, TM.
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•g4 Uy ban nhân dn các tinh/thành ph rc thuc Tnrng

Tir dtu nàm den nay, tInh hInh hn han, xâm nhp mn, mua dá xãy ra
trên din rng; djch bnh, dc bit là di djch Covid-19 din bin phrc tap, tác
dng tiêu crc den mçi mt diii song kinh tê - xä hi và hot dng thu, chi ngân
sách nhà nu6c. Duói sr lãnh d.o cüa Dàng và giám sat cUa Quc hi, sir chi
do quyt 1it cüa ChInh phü vã. Thu tuàng ChInh phü, ca h thing chInh trj dã
vào cuôc, cong c1ng doanh nghip, nhân dan ca nuc üng h, chung src, dng
lông vucit qua khó khãn; vi 4y, tInh hInh dn nay dã Co nMng chuyn bin rt
tIch circ: Di djch ca bàn ducic kim soát, hot dng san xuât - kinh doanh và
sinh hot cüa ngu0i dan dn tth li bInh thu&ng, các can dOi 1&n cüa nn kinh
t duçic gicr vttng, kinh t vi mô n djnh, an sinh xã hi duqc darn bâo, trt tir
an toàn x hi dtrqc gii:t vUng.
Tuy nhiên, din bin cüa di djch trén th gRii con phic tap, nguy cci tái'
büng phát cao. O trong nuóc, kinh th tang trtr&ng chãm lai, tin d thu ngân
sách dit thp do ho?t dng san xut - kinh doanh suy giãm, giátgiiin
sâu và phãi diu chinh chInh sách thu ngân sách nhà nue-di10 gi khó khãn
cho doanh nghiêp, h kinh doanh. Trong khi do, d thirc hién muc tiëu kép
"vita ddy liii djch bênh, vita phát trin k/nh té' - xd hç31 ", chi ngân sách ben
cnh dáp 1mg nguôn 1rc cho chi du tu phát trin (bao gm ca k hotch närn
2019 chuyên sang) nhm ho trçY tang tru&ng kinh tê và dam bão th1xc hin các
chInh sách an sinh xà hi theo dr toán, cOn phài uu tiên cho các ho?i. &ng ngàn
chãn, phông, chông dch bnh vã h trçl tri1c tip cho ngi.thi dan, dx ki&i can di
ngân sách nhà rnthc, dc bit là ngân sách trung ucing, cà nàm sê khó khàn.
Can dr Két lun so 77-KL/TW ngày 5 tháng 6 näm 2020 cüa B Chinh
tr, Nghj quyt s 122/2020/QHI4 k' h9p thlr 9, Quc hi khóa XIV ngày 19
théng 6 nãm 2020 cüa Quc hi; Nghj quyêt so 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 nim
2020 cüa ChInh phu ye các nhim vi, giài pháp tiêp t1c tháo g khó khãn cho
san xuât kinh doanh, thc day giâi ngân vn du tu cOng và bão darn trt tir an
toàn xã hi trong bi cãnh diii djch Covid-19; vói quyêt tam phn du hoàn
thành rn1rc cao nh.t các mic tiêu, nhirn vi tài chInh - ngân sách nhà nuéic dã
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ra, B Tái chinh d nghi Uy ban nhân dan các tinh, thãnh ph trrc thuc
trung ixong tip tiic quán trit, t chrc thirc hin có hiu qua các giãi pháp dã
ra tai các Ngh quyt cüa ChInh phü s 01/NQ-CP ngây 01 tháng 01 nàm
2020 v nhim vii, giâi pháp chü yu thc hin k ho?ch phát trin kinh té - xâ
hi vi dir toán ngân sách nhà nu&c nAm 2020; so 37/NQ-CP ngãy 29 tháng 03
nãm 2020 v mt so ch d dc thu trong phông, chng djch Covid-19; s
421NQ-CP ngãy 09 tháng 4 näm 2020 v các bin pháp M trg ngtthi dan gp
khó khàn do di dch Covid-19 và so 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 nãm 2020 v
các nhim v, giâi pháp tip Wc tháo gâ khó khãn cho san xut kinh doanh, thiic
dy giãi ngân vn du tu cOng và bão dam trt tir an toàn xã hi trong bi cãnh
dai dich Covid-19; các Quyt dinh cia Thi turng Chinh phü: Quyt dnh s
4371QD-TTg ngày 30 tháng 3 nAm 2020 v nguyen tc h trci có rnllc tiêu tr
ngân sách trung uang cho ngân sách da phsang trong phông, chng dch
Covid- 19 và Quyt djnh si 1 5/2020/QD-TTg ngày 24 tháng 4 näm 2020 quy
djnh v vic thirc hin các chinh sách h trq nguô'i dan gp khó khän do dai dich
Covid-19 cüng các quyt djnh, chi do cüa Thu tu'àng Chinh phü v các vn d
có lien quan, trong do tp trung vào các ni dung quan trng sau:
1. Tip tiic t chc thrc hin kip thai, có hiu qua các giái pháp min,
giám, gin thu và các khoãn thu ngân sách theo quy dinh; dng thai, diy
mnh thirc hin cãi cách thu tc hãnh chInh, cãi thin môi tnthng diu tu kt
hcp vOi các bin pháp h trçi khác nhm tháo gâ khó khãn cho hot dng san
xut - kinh doanh, thu hut các ngun vn du tu mdi, thuc dy c cu I?i nn
kinh t& tr do quyt tam hoàn thành cao nht nhim vi thu ngân sách nhà nuc
theo dir toán Quc hi quyt djnh.
a) CM d?o các Ca quan chüc nãng có lien quan tai dja phucmg phi hcTp
chat chê vci ca quan Thud, Hái quan, tang cu?ing quàn l thu; chng tht thu,
chng chuyn giá; quân l chit ch hoàn thu, xi.r l, thu h,i nçi d9ng thuê;
di'rng thanh tra, kim tra tai doanh nghip nu không phát hin dãu hiu vi
phm thu; dir báo vâ dánh giá mirc d ành hu&ng cüa djch Covid-19 dn thirc
hiên nhiêm vi thu ngân sách nhà nuóc trOn da bàn d có giãi pháp chi d?o,
diu hành thu phü hctp; phn du hoàn thành cao nhât nhim v11 thu ngãn sách
nhà nuâc nãm 2020.
Diu hânh chi du Ui gn vài tin d mt s6 kboân thu dành d chi du
tu (tin sü dicing dt, x s kin thik..). Chü dng di,r kin s vuçxt thu tr tiên
sr ding dt, x s kin thit d b sung vn cho các dr an dã có trong dr toán
nhung do thu can d& ngân sách khó khàn chua kjp b tn dü di toán.
b) Tp trung chi do, thirc hin vic tái cu tthc, dy mnh cong tác c
phn hóa, thoái vn nhâ nuc t?i các doanh nghip theo ké hochdâ ducic Thu
tuàng ChInh phü phê duyt, m& rng các phucing thrc ban c phân (kê cà ban
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toàn h doanh nghip), phn d.0 dam bào s thu t1r c phn, thoái vn Nhà nuOc
tai doanh nghiêp theo dir toán.
2. Tp trung chi d?o dy nhanh tin dc thrc hin vã giãi ngân vn du ti..r
cong ngun ngân sách nhà nuóc; tp trung tháo gä các vuâng mac, rào can
trong quán 1 du tu và xây drng, nht là vuàng mc v giài phóng mat bng,
thu tiic cp phép xày drng, du thu,... to diu kiên thuãn 1çi ti da cho các chi
dir an.
Theo di sat tin d trin khai và giái ngân các d1r an du tu trên dla bàn,
chu dng d xut ct giâm, diu chuyn
hoch du tu cong vn ngân sách
nhà nuóc tr các d an có t) 1 giãi ngân dithi 60% k hoach vn sang các dir an
Co tin d giãi ngãn tt han nhm s&m hoàn thành dua vào sl. dçing, k câ
viêc
diu chuyn vn giUa các S, Uy ban nhân dan cp duâi, trmnh cp cO thim
quyn d thirc hin.
3. Chi dto các cp ngãn sách và các ca quan, dan vj triêt d tit kiêm chi
thi.r&ng xuyên, thirc hin ct giãm thj thiu 70% kinh phi hi nghj, di cong tác
trong và ngoài nu&c cOn 1ai vã tit kim them 10% chi thu&ng xuyên khác cOn
lai cua nàm 2020, cu th nhu sau:
a) Ct giám ti thiu 70% kinh phi hi nghj, di cong tác trong và ngoài
nuc cOn lai cua nAm 2020: Can ci'r dir toán chi nàrn 2020 dã giao cho trng ca
quan, dan vj di vâi kinh phi hi nghi, di cong tác trong và ngoài nuó'c; s dâ
thirc chi cho ni dung trong 6 tháng du nãm, cor quan tài chInh tirng cap a dja
phwxng chü tn, phi hcip v&i các cci quan, dan vi dr toán xác dinh s ctt giim
darn bào ti thiu 70% kinh phi hi nghj, di cOng tác trong
Va ngoài nii&c cOn 1ti
cua nãm 2020.
b) Thirc hin tit kim them 10% chi thtthng xuyen cOn Ii ciia nãm 2020:
S kinh phi ti& kiêm them = (A - B - C - D) x 10%.
Trong do:
A: Là dir toán chi thuO'ng xuyên nárn 2020 di.rçc cap cO thni quyn giao.
B: Tang qu5 lircing, phii cp, các khoán dóng gop
theo luang tInh theo
m'rc krcmg Ca sci 1,49 triu dng!tháng, tin cOng và các khoân chi khác cho
COfl
ngu&i theo ch d cüa Ca nãm 2020.
C: Tng dr toán các khoân chi thu&ng xuyên khOng thirc hin ct giárn,
gôm:
- So tiêt kiêm 10% dành d cãi cacTi tiên h.rcmg
d giao cho các co quan
dan vi du nãm;
- Vn di irng d thi.rc hin các dir an ODA, các Ch.ro'ng trInh mi1c tiêu
quc gia và các chirang trInh mic tiéu (JDhn vn sr nghiêp) do ngân sách dja
phuo'ng dam bâo theo quy dinh;
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- Kinh phI thic hiên các ché do chinh sách an sinh xâ hOi dã duac cap cO
thm quyn quy& djrih; kinh phi sir nghip thrc hin các Chucxng trInh miic tiêu
quêc gia và các chucmg trInh miic tiêu cüa Trung hang;
- Kinh phi d trin khai các nhim vi1 chi phông, chng và h trçl ngithi
dan gp khó khãn do d?i djch Covid-19;
- Kinh phi thrc hin các d tài nghiên cru khoa h9c d duçic Ca quan Co
thârn quyn phê duyt;
- Kinh phi chi hot dng kinh t& sir nghip dam bão môi trtr&ng;
- Chi t& ngun v6n ngoài nithc;
- Kinh phi mua sm trang phic ngành, kinh phi thuê tni si;
- Kinh phi t cht'rc hi ngh, di cOng tác trong Va ngoài ntrórc.
D: Các khoán chi thuing xuyên thirc

th dã chi 6 tháng dAu näm.

c) Can ci'r hithng dn xác dnh s ct giám và s tit kim them nCu t?i
dim a và b nêu trén, Uy ban nhân dan cp tinh chi d?o ca quan tài chInh ctng
cp phi hcxp vii các ca quan, dan vj dr toán lien quan xác djnh cho phU hçp
vâi diu kin thirc t& Ca quan tài chInh các cp chi trI, phi h9p vOi các co
quan, don vl sfr diing ngân sách xác dinh s kinh phi ct giãm, tit kiém: trén ccr
so do tong hqp, báo cáo Uy ban nhân dan ci1ng cp d báo cáo ThuOng trirc Hi
dng nhân dan c11ng cp xem xét, quyt djnh vâ báo cáo Hi dng nhân dan tai
k' h9p cui näm, dng thOi báo cáo ca quan tâi chInh cp trên. SO Tài chInh
tng hchp, báo cáo Uy ban nhân dan cAp tinh, báo cáo B Tài chInh trir&c ngãy
30/7/2020 dê tng hçip, báo cáo ThCt tithng ChInh phO. Uy ban nhãn dan cAp tinh
chiu trách nhiêm v tInh chInh xác cña s 1iu báo cáo.
d) Can cir quyt djnh cat giãm và tit kim them dir toán chi thuông
xuyên cOn lii cia näm 2020 cüa Uy ban nhân dan các cAp; Kho b?c Nhâ nuâc
thirc hin giü 1i ti ngân sách các cAp di vOi s kinh phi cAt giãm, tit kim
them duçic cAp có thAm quyn quy& djnh di vOi các Co quan, don v chi thiiOng
xuyên ti.r ngun ngân sách nhà nuOc. Các don v s& dting ngân sách có the thrc
hin diu chinh phân b phAn ngân sách con 1?i dê dam bão thirc hin các nhim
viii chInh tr quan trQng dA ducic giao.
Di vOi các ca quan, don v chi thuing xuyên tü ngun thu phi ducic d
1i, thu nghip vii: Can cir quyt dnh cAt giâm dir toán chi thtr&ng xuyen cüa ca
quan chü quãn, các co quan, don vj thirc hin np kinh phi cAt giám, tiêt kim
vào ngân sách nhà flh&C (tiêu mIc 4949) tnric ngày 3 0/9/2020.
Vic sr d1ing s kinh phi cAt giám và tit kim them duçc thirc hin theo
quyt djnh cüa các cAp có thâm quyn. B Tâi chInh sê có huOng dn dê các dja
phuong thirc hin.
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4. Uy ban nhân dan cp tinh chi d.o Sà Tãi chInh tham mi.ru, diu hành
dam bão can di ngãn sách dja phuong; chü dng sp xp, ct giâm, giãn các
nhim vii chi chua thirc sir cn thit, trong do:
a) Chi:i dng dam báo nguôn ngân sách dja phucxng (bao gôm cá ngun cai
cách tin Iuong cOn du theo quy djnh) và sir diing ngun ngân sách trung uccng
b sung (nu co) d thrc hin các chInh sách an sinh xà hi dã ban hành; không
d phát sinh tInh trng chm, muon, nçi ch d, chInh sách trén dja bàn.
b) Do tác dng tiu circ ca di djch Covid-19 nên can dôi ngan sach
trung uang nàm 2020 khó khän, vi vy, trurng hqp dr kin thu ngân sách dia
phuang giám so vi dr toán duçic cap có thâm quyên giao trong khi vn phãi clii
thirc hin các nhim vi quan trçng, cp bach, dja phuong phái chO dng xây
dirng phuung an diêu hành sü ding các nguôn lirc cüa mInh theo quy djnh dê
dam bâo can dôi ngân sách dja phucmg. Cu the:
- Huy dng ngun d phOng ngân sách da phucrng và t61 da phn cOn 1i
cüa 70% so du Qu dr tri'r tài chInh du näm 2020 (sau khi dã sü ding theo chê
do quy djnh d th1rc hin cong tác phOng, chng djch Covid-19 và h trq ngthii
dan gp khó khãn do d?i djch Covid-19).
- Huy dng nguôn kêt du ngân sách dja phucmg, phn tang thu ngân sách
da phuong näm 2019 chuyên ngun sang näm 2020 sau khi dã dành nguôn d
cái cách tiên luo'ng theo quy djnh (nu co) và các ngun hic tal chIrth hcp phip
khac cia dja phucmg theo quy dnh,
- Truông hçip dja phuong có nguôn thu tin sü dung dAt, x s kin thi&
vuçit Ion so v&i dir toán, Uy ban nhân dan xin kin Thix&ng truc Hi dông nhan
dan cng cAp sü diing nguOn tang thu nay dê dam báo nhim vii chi dãu tu xây
drng c bàn tp trung trong can dé,i du toán ngãn sách dja phucrng nm 2020 khi
ngun thu ngãn sách ttr thuê, phi bj hit so vâi dir toán.
- Trix&ng hcp cOn nguôn tang thu, tiêt kim chi, kt du ngân sách da
phuang... cüa các näm truóc dành ngun thirc hin cài cách tin lirong cOn dir d
bñ dAp can dôi ngân sách dja phuang, khi dO các da phucmg báo cáo B Tài
chinh dC báo cáo cap có thãm quyên xem xét, cho kiên truc khi thrc hitn
theo diing Ngh quyêt cia Quôc hi.
- Sau khi dã sCr dung các ngun lixc nêu trén ma vn không dam báo bii
(tap si giãm thu ngãn sách dja phuong, Uy ban nhân dan tinh trinh Thu&ng trrc
Hi dOng nhân dan thirc hin sAp xp, cAt, giám, giân các nhirn vi chi dâ bc in
dir toán nãrn 2020.
Uy ban nhân dan báo cáo Hi dng nhân dan cing cAp v phuong n
diêu hành can dôi ngân sách dja phuang ti k' hp gân nhãt theo d(ing quy
djnh Khoàn 3 Diu 52 Va Khoãn 1 iêu 59 Lut ngân sách nhà nl.râc; Uy ban
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nhãn dan cap tinh tong hçip, báo cáo B Tài chinh d tOng hcip, báo cáo cp Co
thãm quyn.
c) Trong qua trmnh diu hành, trung hçip xãy ra thiu ht t?rn th&i qu'
ngân sách các cp, thI thirc hin theo quy djnh tui Diu 58 Li4t ngán sách nha
nuic vã diu 36 Nghj dlnh 163/2 016/ND-CP ngãy 21 tháng 12 nãm 2016 cOa
Chinh phü quy djnh chi tit thi hành rnt s diu ca Lut ngãn sách nhâ rnrc.
5. Sit chat k 1ut, k' cisong tài chInh, ngân sách trong th?c thi cong vi;
tang cisäng cong tác thanh tra, kim tra, giám sat và cong khai, minh btch trong
thu, chi ngân sách nba nu&c, quàn 1, st'r ding tài san công, dat dai, tãi
nguyen,...; thuc hin các kt luân cüa các cci quan Thanh tra, Kirn toán:
a) Tiep tiic thrc hiçn Chi th so..21-CTITW ngay 21 thang 12 nam 2012
cüa Ban BI this và Chi thj s 3OICT-TTg ngày 26 tháng 11 nãm 2012 ca Thu
wang ChInh phü v vic tang ctrô-ng thirc hành tiêt kim, chng lang phi; Chi thj
s 31/CT-TTg ngày 8 tháng 11 nãm 2018 cüa Thu tizàng ChInh phO v vic
chin chinh, tang ctx&ng k' 1ut trong vic chAp hành pháp 1ut v ngãn sách nba
ntióc.
0

b) Tang ctrang cong tác thanh tra, kiêm tra, giám sat và cong khai, minh
bch vic sr diing ngãn sách nhà nrâc, tài san công, nhAt là các lThh virc d phát
sinh tham nhQng, lang phI. Thirc hin nghiCm các k& 1uin thanh tra vã vic xir
1 sau thanh, kim tra, kim toán di vâi nhüng tru&ng hçip vi phrn, gay lang
phi tin, tài san nhà nuâc, tài nguyen thiên nhiên.
B Tài chInh hi.rOng dn dê Uy ban nhân dan các tinhlthành phô t chirc
thi.rc hin. Trong qua trinh t cht'rc thc hiên, nu có vithng mc dê ngh phán
ánh kjp thôi v Bô Tãi chfnh dê xem xét, giái quyêt theo quy dnh././
iVol nhân:

-Nhutrên;
- VPCP (dé báo cáo TTg, các Phó TTg);
- Kho bac Nhà nuâc;
- Cac Tong cc: Thue, Há quan;
- Các dan vi thuc B TM chmnh;
-SâTàichInh
- Cic thuô
L các tinhlthành phô;
- Cic IIãi quan
- KI3NN
- Lwi: VT, NSNN (200b).
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