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THÔNG BÁO 

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

họp đánh giá tác động của dịch covid - 19 đến tình hình thu, chi ngân sách quý I và 

xác định nhiệm vụ, giải pháp thu, chi ngân sách những quý còn lại năm 2020.  

  

 Ngày 09/4/2020, đồng chí Nguyễn Công Trưởng , Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh đã chủ trì cuộc họp về đánh giá tác động của dịch covid - 19 đến tình hình thu, 

chi ngân sách quý I và xác định nhiệm vụ, giải pháp thu, chi ngân sách những quý 

còn lại năm 2020; tham dự cuộc họp có Sở, ngành: Tài Chính, Cục Thuế, Cục Hải 

quan, Kho bạc nhà nước Lạng Sơn, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn. Sau khi nghe Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc nhà nước 

Lạng Sơn báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

 I. Tình hình chung 

 Quý I năm 2020 tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh nói chung và công tác 

thu, chi ngân sách nói riêng chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid-19; hoạt 

động xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là việc giao dịch xuất khẩu mặt hàng 

nông sản cho Trung Quốc bị hạn chế, gây ùn tắc hàng hóa tại các khu vực biên 

giới, cửa khẩu và các địa bàn lân cận; hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh gặp 

khó khăn khi thiếu nguồn nguyên liệu và người lao động; nguồn thu từ hoạt 

động kinh doanh nhà hàng khách sạn, dịch vụ ăn uống.. cũng bị ảnh hưởng lớn 

do việc ngừng tổ chức các hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh; số lượng các hộ 

kinh doanh tại các chợ xin ngừng, nghỉ kinh doanh tăng cao, doanh thu từ khách 

du lịch đầu năm giảm mạnh so với cùng kỳ các năm trước. 

 Với những khó khăn nêu trên, để hạn chế ảnh hưởng của dịch Covid-19 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nguồn thu ngân sách 

nhà nước, UBND tỉnh, các sở, ngành đã quyết liệt chỉ đạo trong công tác thu, chi 

ngân sách và chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Cục Thuế, Cục 

Hải quan triển khai tốt nhiệm vụ thu ngân sách được tỉnh giao, Sở Tài chính tích 

cực trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo công tác thu, chi ngân 

sách.... UBND tỉnh đánh giá cao và ghi nhận những cố gắng của các sở, ngành 

trong công tác triển khai các nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 

 Kết quả thu, chi ngân sách đạt được cụ thể:  

 1. Về thu ngân sách 

 1.1. Tổng thu ngân sách quý I đạt được 1.323 tỷ đồng, đaṭ 22,5% dự toán 

Trung ương giao, đạt 21,5% dự toán HĐND tỉnh giao bằng 79,5% so với cùng 

kỳ, trong đó: Thu nội địa đạt 708,6 tỷ đồng, đạt 25,7% dự toán HĐND tỉnh giao, 

bằng 113,3% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 612,9 tỷ đồng, 

đạt 18%  dự toán được giao, bằng 23,4% so với cùng kỳ năm 2019. 
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1.2. Ước thực hiện năm 2020  

 Tổng thu ngân sách nhà nước trên điạ bàn ước thưc̣ hiêṇ năm 2020 là 

5.210,6 tỷ đồng, đaṭ 88,8% dự toán Trung ương giao, đạt 84,7% dự toán HĐND 

tỉnh giao, bằng 75,1% so với cùng kỳ. Cụ thể: 

- Thu nội địa: 2.408,7 tỷ đồng, đạt 97,7% dự toán trung ương giao đạt 

87,6% dự toán tỉnh giao,  bằng 75,3% so với cùng kỳ.  

Dự kiến có 09 khoản thu ước đạt dự toán giao, 06 khoản thu giảm so với 

dự toán giao (khu vực kinh tế ngoài quốc doanh dự kiến hụt thu 70 tỷ đồng, Lệ 

phí trước bạ hụt thu 30 tỷ đồng, Thuế thu nhập cá nhân hụt thu 22 tỷ đồng, Thuế 

bảo vệ môi trường hụt thu 26 tỷ đồng, Phí, lệ phí hụt thu 144,6 tỷ đồng, Thu 

khác ngân sách hụt thu 50 tỷ đồng...) 

Tổng số hụt thu là 57,3 tỷ đồng so với dự toán Trung ương giao và hụt thu 

341,4 tỷ đồng so với số dự toán HĐND tỉnh giao 

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 2.800 tỷ đồng, đạt 82,4% dự toán 

giao, bằng 75,6% so với cùng kỳ. 
 2. Về chi ngân sách: 

 2.1. Tổng chi ngân sách địa phương quý I  năm 2020: 2.289 tỷ đồng, đạt 

21,8% dự toán giao đầu năm, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: 

Chi trong cân đối là 1.933 tỷ đồng, đạt 21,2% dự toán giao đầu năm và tăng 

4,4% so cùng kỳ năm 2019; chi các chương trình mục tiêu và một số nhiệm vụ 

khác là 356 tỷ đồng đạt 13% dự toán, bằng 120,7% so với cùng kỳ năm 2019. 

2.2. Ước tổng chi ngân sách địa phương cả 2020: 11.418 tỷ đồng, đạt 

97,4% dự toán giao đầu năm, bằng 96,9% so với năm 2019, trong đó: 

- Tổng  chi cân đối ngân sách địa phương ước chi 8.808 tỷ đồng đạt 96,6 

dự toán giao đầu năm, bằng 87,8% so với năm 2019 

- Chi các chương trình mục tiêu và một số nhiệm vụ khác là 2.610 tỷ đồng 

đạt 100% dự toán, bằng 120,7148,3% so với cùng kỳ năm 2019. 

 II. Nhiệm vụ trong thời gian tới 

 Trên cơ sở tình thình thu, chi ngân sách Quý I, để hạn chế tối đa sự ảnh 

hưởng của dịch Covid1-19 đến công tác thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020, 

UBND tỉnh yêu cầu: 

 1. Sở Tài chính 

- Nắm chắc tình hình thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh; bán sát dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh đã được HĐND tỉnh giao; chủ động đề 

xuất với UBND tỉnh những giải pháp xử lý các nhiệm vụ chi ngân sách hiệu 

quả, phù hợp trong trường hợp hụt thu. 

- Xem xét đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị tạm dừng thực hiện 

các khoản chi đã có trong dự toán nhưng chưa cấp thiết hoặc các khoản chi mới 

phát sinh (kẻ cả các dự án, đề án chưa cấp thiết) để ưu tiên chi cho các nhiệm vụ 

cấp bách như phòng chống dịch bệnh, Đại hội Đảng các cấp....Báo cáo UBND 

tỉnh trong tháng 4/2020. 
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- Rà roát các khoản chi cho công tác an sinh xã hội, cho con người để cân 

đối nguồn kinh phí cho phù hợp. Không thực hiện tạm ứng từ ngân sách tỉnh cho 

các dự án không cấp bách. 

- Rà soát nguồn lực tài chính của tỉnh để tính toán khả năng đáp ứng nhu 

cầu chi cho công tác phòng chống dịch bệnh theo các tình huống cụ thể.  

- Giám sát chặt chẽ các quỹ tài chính, kinh phí chi trả cho các đối tượng 

được hưởng chính sách chế độ theo chức năng, nhiệm vụ của ngành. Tăng 

cường công tác kiểm tra, thanh tra tài chính theo quy định. 

- Cân đối nguồn kinh phí hợp lý, không để xảy ra tình trạng mất cân đối 

ngân sách hoặc có nhiệm vụ chi thiếu nguồn kinh phí nhưng có nhiệm vụ chi có 

nguồn nhưng không chi được. 

- Tranh thủ sự hỗ trợ từ Trung ương, chủ động làm việc với Bộ Tài chính 

để xin kinh phí hỗ trợ cho tỉnh khắc phục hậu quả dịch bênh (Dịch tả lợn Châu 

Phi, dịch Covid-19) và thực hiện các chính sách chế độ theo quy định trên địa 

bàn tỉnh. 

- Thống nhất với Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc nhà nước Lạng Sơn 

về số thu, chi ngân sách đảm bảo sát với thực tế, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh 

về tình hình thu, chi ngân sách quý I và ước cả năm 2020 để báo cáo Thường 

trực Tỉnh uỷ. 

2. Cục Thuế 

- Rà soát toàn bộ các đối tượng nộp thuế để phân loại, xác định chính xác 

những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được giảm, giãn, gia hạn nộp thuế theo 

đúng quy định. Không để xảy ra tình trạng các đối tượng lợi dụng chính sách 

của nhà nước trong giai đoạn khắc phục hậu quả dịch Covid-19 để trốn thực 

hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước.  

- Chỉ đạo quyết liệt các Chi cục Thuế tăng cường công tác quản lý thu 

thuế, chống thất thu, chuyển giá; tập trung thực hiện rà soát, phân tích kỹ các 

nguồn thu theo từng tháng, đảm bảo các khoản thuế phí, lệ phí được thu, nộp 

đúng, đủ theo quy định của pháp luật. Tăng cường khai thác các nguồn thu có 

tiềm năng để bù đắp cho những khoản thu giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đề 

xuất báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền. 

- Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ thuế, đảm bảo số 

nợ thuế nằm trong giới hạn theo quy định. 

 - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ trong thực thi các nhiệm 

vụ chuyên môn được giao. 

 - Xây dựng kịch bản, phương án xử lý trong trường hợp thu ngân sách 

năm 2020 bị hụt thu. Dự kiến cụ thể những khoản thu, sắc thuế nào sẽ bị hụt thu 

so với kế hoạch và những khoản thu nào có khả năng vượt thu để bù đắp cho 

những khoản bị thiếu hụt. Đánh giá chi tiết, cụ thể ảnh hưởng của dịch Covid-19 

đến tình hình thu ngân sách của tỉnh, trong đó nêu rõ nguyên nhân, lý do, số liệu 

cụ thể. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/4/2020. 

 - Xem xét việc cho các doanh nghiệp nộp thuế, phí, lệ phí bằng hình thức 

không dùng tiền mặt. Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền. 
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 3. Cục Hải quan tổ chức hội đàm với Hải quan Hữu Nghị Quan, Hải quan 

Bằng Tường để công tác xuất nhập khẩu hàng hoá được diễn ra thuận lợi, hạn 

chế ảnh hưởng của dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý hàng hóa 

xuất nhập khẩu; phối hợp tốt với cơ quan liên quan trong việc thu hút, kêu gọi 

các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu qua địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn. 

 - Xây dựng kịch bản, giải pháp xử lý trong trường hợp dịch Covid-19 kéo 

dài đến hết tháng 6 hoặc cả năm 2020; tính toán kỹ các nguồn thu từ xuất nhập 

khẩu theo từng trường hợp cụ thể. 

 - Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác chống buôn lậu đảm bảo chặt 

chẽ ngay từ biên giới, khu vực cửa khẩu, đặc biệt là dịp sau khi kết thúc dịch 

Covid-19. 

- Chỉ đạo các Chi cục Hải quan tăng cường giao lưu, trao đổi với lực 

lượng Hải quan phí Trung Quốc để thực hiện tốt công tác phối hợp giúp cho 

công tác thông quan hàng hoá xuất, nhập khẩu được nhanh, gọn tránh ùn ứ hàng 

hoá tại cửa khẩu. 

4. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn: Tổ chức 

hội đàm với các lực lượng chức năng phía Trung Quốc để kéo dài thời gian 

thông quan, mở cửa khẩu phục vụ cho xuất nhập khẩu hàng hoá của hai nước 

được thuận lợi. 

5. Kho bạc Nhà nước tỉnh tiếp tục phối hơp̣ với các cơ quan liên quan 

thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước trên điạ bàn . Thực hiện tốt công 

tác kiểm soát chi ngân sách; có văn bản cảnh báo các đơn vị sử dụng ngân sách 

nhằm hạn chế những hành vi vi phạm, chiếm đoạt tiền của nhà nước. Hằng quý 

có báo cáo UBND tỉnh tình hình chi ngân sách theo từng lĩnh vực chi cụ thể của 

các cơ quan, đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành, đơn vị có thành viên trong BCĐ; 

- Các thành viên BCĐ; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CV, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH (LTH). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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