
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày         tháng 02  năm 2020 

V/v  báo cáo, giải trình nội dung dự 

toán ngân sách nhà nước sử dụng 

trong năm 2019 bị huỷ  

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Các Sở, đơn vị: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã 

hội, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại vụ, Nội vụ, Ban 

Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn, Ban Dân 

tộc, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn, Kế hoạch 

và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Trường Chính 

trị Hoàng Văn Thụ. 

 

 

    Sau khi xem xét Báo cáo của Sở Tài chính về công tác giải ngân các 

nguồn ngân sách nhà nước và chuyển nguồn dự toán năm 2019 sang năm 2020, 

đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Trong năm 2019, để thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao và công 

tác giải ngân các nguồn vốn ngân sách đảm bảo hiệu quả, kịp thời, UBND tỉnh 

đã tổ chức 02 chức họp chuyên đề và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để các 

đơn vị thực hiện; 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 cấp tỉnh, các chủ 

đầu tư, các huyện thành phố thực hiện rà soát, đối chiếu, phân tích nguyên nhân 

tồn tại để 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 quản và khách quan, trong đó có một số 

cơ quan, đơn vị, 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, trong đó: chi đầu tư là 67.287 triệu đồng (Nguồn ngân sách 
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Trung ương là: 61.642 triệu đồng, ngân sách địa phương là: 5.218 triệu đồng), 

chi chương trình mục tiêu là 23.855 triệu đồng (Nguồn ngân sách Trung ương), 

chi thường xuyên ngân sách địa phương là 30.630 triệu đồng). 

Việc phải huỷ dự toán trả lại ngân sách Trung ương làm cho nguồn ngân 

sách nhà nước không được sử dụng có hiệu quả và lãng phí nguồn ngân sách, 

mặt khác cũng gây khó khăn cho tỉnh trong việc bố trí nguồn vốn để thực hiện 

các nhiệm vụ đã được giao; để hạn chế tình trạng phải huỷ dự toán, yêu cầu các 

Sở, đơn vị có tên trong danh sách tại Phụ lục kèm theo Công văn này thực hiện: 

1. Báo cáo, giải trình rõ nguyên nhân dẫn đến việc 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. 

2. 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. 

Thời gian hoàn thành các nội dung trên, báo cáo UBND tỉnh trước       

ngày 15/4/2020 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thưc̣ hiêṇ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính, KBNN tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh, các phòng CV; 

- Lưu: VT, KTTH(LTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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