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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc 

họp xem xét công tác giải ngân các nguồn ngân sách nhà nước và chuyển nguồn 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 sang năm 2020 thực hiện 

 

Ngày 24/3/2020, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh đã chủ trì họp xem xét công tác giải ngân các nguồn ngân sách nhà nước và 

chuyển nguồn dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 sang năm 2020 thực hiện. 

Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, 

Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương bình và Xã hội, Y tế, Văn hoá Thể thao và 

Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, 

Giao thông vận tải, Ban Quản lý khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Kho 

bạc nhà nước Lạng Sơn, Ngoại vụ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Công ty cổ phần Cấp thoát 

nước Lạng Sơn. 

 Sau khi nghe Sở Tài chính và các thành phần tham dự họp báo cáo, đồng 

chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Nhận định chung 

Trong năm 2019, để chỉ đạo thực hiện giải ngân các nguồn vốn ngân sách, 

UBND tỉnh đã tổ chức họp, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, nhất là trong giải 

ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản như: Công văn số 242/UBND-KTN ngày 

26/3/2019 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2019, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2018; Công văn số 577/UBND-KTN ngày 21/6/2019 về việc đẩy nhanh tiến độ 

các chương trình, dự án đầu tư công năm 2019; Công văn số 819/UBND-KTN 

ngày 13/8/2019 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu 

tư công năm 2019, Công văn số 1246/UBND-KTN, ngày 22/11/2019 của UBD 

tỉnh V/v thực hiện nghiêm túc các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu 

tư công năm 2019; Công văn số 1165/UBND-KTTH ngày 31/10/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 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 2019. 

Đồng thời Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước Lạng Sơn cũng đã ban hành 

các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị dự toán tỉnh, các chủ đầu tư, các 

huyện thành phố thực hiện rà soát, đối chiếu, phân tích nguyên nhân tồn tại để 
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đẩy nhanh tiến độ giải ngân chi thường xuyên, chi đầu tư, chi chương trình mục 

tiêu quốc gia hạn chế chuyển nguồn ngân sách sang năm sau, hạn chế việc hủy 

dự toán làm giảm hiệu quả của nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên do có 

nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong đó có việc một số chủ đầu tư chưa 

làm hết trách nhiệm, thiếu cương quyết trong việc chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện dự án hoặc do một số nguyên nhân khác do quy trình thủ tục bị 

kéo dài (Đối với chi đầu tư); Các cơ quan, đơn vị được giao dự toán bổ sung có 

mục tiêu từ ngân sách Trung ương chưa chủ động kịp thời tham mưu rà soát, bổ 

sung danh mục mua sắm trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện quy trình mua 

sắm đối với số kinh phí còn dư năm 2019 hoặc chưa thực hiện rà soát kỹ khả 

năng thanh toán đối với nhiệm vụ thực hiện trong năm 2019 theo các văn bản 

hướng dẫn, đôn đốc của tỉnh, của Sở Tài chính để kịp thời báo cáo UBND tỉnh 

xử lý đối với nguồn kinh phí còn dư năm 2019 ngay khi kết thúc năm ngân sách 

đã dẫn đến tình trạng phải hủy tổng dự toán là 121.773 triệu đồng, gây ra tình 

trạng nguồn ngân sách không được sử dụng có hiệu quả và lãng phí nguồn ngân 

sách.  

2. Để công tác thực hiện các nhiệm vụ chi và việc giải ngân các nguồn 

vốn ngân sách có hiệu quả, đạt kết quả cao. Yêu cầu các sở, ngành liên quan, các 

chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các nội 

dung sau: 

2.1. Các đơn vị có số dự toán thực hiện trong năm 2019 bị huỷ: 

- Báo cáo, giải trình rõ nguyên nhân dẫn đến việc không chi hết các nguồn 

chi không có hồ sơ, khối lượng đủ điều kiện để giải ngân nguồn ngân sách tỉnh 

đã cấp cho đơn vị dẫn đến việc phải huỷ dự toán. 

- Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để 

xảy ra tình trạng không giải ngân được phải huỷ dự toán, đặc biệt là các nguồn 

vốn do Trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh. 

2.2 Các đơn vị sử dụng dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh      

thực hiện chỉ đạo bộ phần tài chính - kế hoạch của đơn vị hằng tháng thực hiện 

rà soát các nhiệm vụ chi của đơn vị theo dự toán ngân sách nhà nước được giao; 

hằng quý tổng hợp các nguồn kinh phí chưa giải ngân báo cáo thủ trưởng đơn vị 

và gửi Sở Tài chính (đối với  nguồn chi thường xuyên), Sở Kế hoạch và Đầu tư 

(Đối với nguồn chi đầu tư và chi chương trình Mục tiêu quốc gia, chương trình 

mục tiêu) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

2.3. Giao Sở Tài chính (đối với  nguồn chi thường xuyên), Sở Kế hoạch 

và Đầu tư (đối với nguồn chi đầu tư và chi chương trình Mục tiêu quốc gia, 

chương trình mục tiêu) chủ trì phối hợp với Kho bạc nhà nước Lạng Sơn rà soát, 

tổng hợp các nguồn ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn đã giao cho các đơn vị sử 
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dụng nhưng chưa giải ngân đến hết quý III hằng năm; tham mưu, đề xuất cho 

UBND tỉnh thu hồi những nguồn không đủ điều kiện để giải ngân trong năm về 

ngân sách tỉnh để điều hoà cho những nhiệm vụ khi khác. Báo cáo UBND tỉnh 

trước ngày 31/10 hằng năm. 

2.4. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế và UBND các 

huyện, thành phố rà soát, đánh giá tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

tỉnh quý I và cả năm 2020, đề xuất giải pháp xử lý các nhiệm vụ chi trong 

trường hợp số thu ngân sách không đảm bảo theo đúng kế hoạch đã được giao; 

báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/4/2020. 

2.5 Giao Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc các đơn vị thực hiện các nội 

dung nêu trên, tổng hợp báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận:                       
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Cty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH(LTH). 
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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