UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ TÀI CHÍNH
Số: 78 /STC-QLNS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 11 tháng 01 năm 2019

V/v góp ý dự thảo kế hoạch triển
khai thực hiện các giải pháp về
nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước
trên địa bàn; chi ngân sách địa
phương năm 2019.

Kính gửi:
- Cục Thuế tỉnh;
- Cục Hải quan tỉnh;
- Kho Bạc nhà nước tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư,
Công Thương, Giao thông vận tải, Văn hóa – Thể thao và Du
lịch, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng;
- Cục Quản lý thị trường tỉnh;
- Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Thủ
tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân
dân tỉnh La ̣ng Sơn khóa XVI kỳ họp thứ chín về dự toán thu ngân sách nhà nước
trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân
sách địa phương năm 2019;
Thực hiện Công văn số 05/UBND-TH ngày 03/01/2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc giao thực hiện 18 nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm
2019;
Tại phụ lục giao thực hiện 18 nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội
năm 2019 kèm theo công văn số 05/UBND-TH, chỉ tiêu 7 về tổng thu ngân sách
nhà nước trên địa bàn, tổng chi ngân sách địa phương; Ủy ban nhân dân tỉnh
giao sở Tài chính là cơ quan chủ trì xây dựng kế hoạch xác định lộ trình, phân
công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị để tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu, chi
ngân sách năm 2019.
Sở Tài chính dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp về nhiệm
vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; chi ngân sách địa phương năm 2019.
(Kế hoạch dự thảo gửi kèm theo)
Để Kế hoạch của UBND tỉnh ban hành bao quát đầy đủ các nội dung thực
hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong năm 2019, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị,

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiên cứu, góp ý bằng văn bản dự thảo
kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp về nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước
trên địa bàn; chi ngân sách địa phương năm 2019.
Đề nghị các đơn vị góp ý và bổ sung vào dự thảo Kế hoạch các nội dung
liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
Thời gian gửi góp ý dự thảo Kế hoạch: Đề nghị các đơn vị thực hiện và
gửi văn bản về Sở Tài chính trước ngày 18/01/2019, để tổng hợp báo cáo UBND
tỉnh ban hành. Sau thời hạn trên nếu chưa nhận được góp ý của các đơn vị, coi
như đơn vị đã nhất trí với dự thảo do Sở Tài chính soạn thảo.
Sở Tài chính đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Chánh văn phòng;
- Các phòng thuộc sở (tham gia góp ý);
- Tổ Công tác;
- Lưu VT, QLNS.
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