
UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /STC-NS 

 

Trà Vinh, ngày        tháng  11 năm 2021 

V/v đẩy mạnh các giải pháp điều hành 

thực hiện nhiệm vụ tài chính-NSĐP 

 những tháng cuối năm 2021 

 

 

Kính gửi: 

- Sở, ban, đoàn thể tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh gặp nhiều khó khăn, chịu tác 

động do dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nghiêm trọng là hiện nay dịch bệnh 

Covid-19 tái bùng phát trở lại vào tháng 4/2021 và diễn biến phức tạp đã ảnh 

hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh. Mặc 

dù vậy với sự chỉ đạo quyết liệt, trọng tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự 

nỗ lực sáng tạo và quyết tâm của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp 

và nhân dân đoàn kết, nỗ lực thực hiện mục tiêu kép “vừa đẩy lùi dịch bệnh, vừa 

phát triển kinh tế - xã hội”; tình hình sản xuất trên hầu hết các ngành, lĩnh vực 

đều có dấu hiệu phục hồi, khởi sắc hơn nhưng chưa đạt yêu cầu. Thu nội địa 

tháng 8, 9/2021 chỉ đạt khoảng 6% dự toán, nguồn thu nội địa thiếu ổn định, 

nhiều lĩnh vực thu không đạt dự toán; công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ 

bản, chi chương trình MTQG, chi thực hiện một số chính sách hỗ trợ trong lĩnh 

vực nông nghiệp, nông thôn, hợp tác xã, hỗ trợ ưu đãi đầu tư đạt thấp.... 

Để phấn đấu hoàn thành và vượt mức cao nhất các chỉ tiêu tài chính - 

NSNN năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính đề nghị Sở, ban ngành, đoàn 

thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai một số nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu sau: 

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các giải pháp miễn, 

giảm, giãn thuế và các khoản thu ngân sách theo quy định; thực hiện đồng bộ các 

biện pháp quản lý, khai thác các nguồn thu, không bỏ sót nguồn thu, chống thất 

thu thuế; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi 

trường đầu tư kết hợp với các biện pháp hỗ trợ khác nhằm tháo gỡ khó khăn cho 

hoạt động sản xuất - kinh doanh, thu hút các nguồn vốn đầu tư mới, thúc đẩy cơ 

cấu lại nền kinh tế, thực hiện Công văn số 3392/CTTVI-NVDTPC ngày 

22/10/2021 của Cục thuế tỉnh về việc phối hợp, hỗ trợ thu nội địa năm 2021; 

Công văn số 3107/STC-NS ngày 4/11/2021 của Sở Tài chính về việc rà soát, nộp 

các khoản thu theo quy định vào NSNN năm 2021, từ đó quyết tâm hoàn thành 

cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước theo dự toán HĐND tỉnh giao. 

2. Công tác chỉ đạo, điều hành vốn đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành 

những tháng cuối năm 2021 

2.1. Về công tác điều hành vốn đầu tư 
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Thực hiện có hiệu quả nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công 

văn số 5326/UBND-CNXD ngày 18/10/2021 về việc đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện dự án và nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. 

2.2. Về công tác quyết toán dự án hoàn thành 

a) Đối với các chủ đầu tư/ ban quản lý dự án: 

Chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện nghiêm công tác quyết toán dự 

án hoàn thành được Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC 

ngày 10/02/2020. Khẩn trương thực hiện rà soát các dự án đầu tư đã hoàn thành 

bàn giao, đưa vào sử dụng đến nay chưa thực hiện quyết toán dự án hoàn thành 

(đặc biệt là các dự án đã hoàn thành, chậm lập quyết toán dự án hoàn thành); xác 

định rõ nguyên nhân chậm quyết toán, những khó khăn vướng mắc cụ thể của 

từng dự án, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan, trên cơ 

sở đó đề xuất các biện pháp xử lý, báo cáo người quyết định đầu tư xem xét xử 

lý dứt điểm tình trạng chậm quyết toán dự án hoàn thành 

Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý, rà soát tình hình thực 

hiện công tác lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, trong đó làm 

rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc chậm lập, thẩm tra, phê 

duyệt quyết toán để có biện pháp xử lý dứt điểm. 

Tổ chức thực hiện nghiêm việc xử phạt đối với chủ đầu tư, nhà thầu có 

hành vi vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và 

quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định tại Nghị định quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; khai thác, chế biến, kinh 

doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây 

dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển 

nhà ở, quản lý nhà và công sở. 

b) Đối với cơ quan tài chính cấp huyện: 

- Đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân 

sách cấp huyện, cấp xã lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đúng thời gian 

quy định. Kịp thời báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện chủ đầu tư, ban 

quản lý dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. 

- Chủ động rà soát tình hình thực hiện công tác thẩm tra, phê duyệt quyết 

toán dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý (đặc biệt là các dự án chậm thẩm 

tra, phê duyệt quyết toán), trong đó làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá 

nhân trong việc chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán để báo cáo UBND cùng 

cấp có biện pháp xử lý dứt điểm.  

- Trong công tác tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng 

nguồn vốn nhà nước hằng năm cần có biện pháp tổ chức thực hiện và hướng dẫn 

các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện đúng theo mẫu biểu quy định, đảm 

bảo số liệu chính xác, đúng thời gian quy định. 

Kiến nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố chỉ đạo các Tổ chức làm 

nhiệm vụ bồi hoàn, giải phóng mặt bằng trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ 

ngày hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, có trách nhiệm lập 

báo cáo quyết toán chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn, gửi cơ 
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quan tài chính cùng cấp thẩm tra phê duyệt quyết toán, làm cơ sở để các chủ đầu 

tư tổng hợp quyết toán hoàn thành toàn dự án.  

2.3. Về công tác chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới năm 2022 

 Khẩn trương, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục và thực hiện bước chuẩn bị 

đầu tư các dự án khởi công mới năm 2022 theo quy định của Luật Đầu tư công 

năm 2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan.  

3. Tổ chức thực hiện dự toán những tháng cuối năm 2021 

- Những tháng đầu năm ngân sách tỉnh tập trung nguồn lực thực hiện gói 

an sinh xã hội hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị 

quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; hỗ trợ công tác phòng, 

chống dịch Covid-19; hỗ trợ dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng; đảm bảo an 

ninh, quốc phòng;....Dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 4 phức tạp hơn, 

những tháng cuối năm ngân sách các cấp phải tập trung nguồn lực ứng phó các 

tình huống khẩn cấp; hỗ trợ các hoạt động ngăn chặn, phòng, chống dịch; hỗ trợ 

an sinh xã hội;...Do đó, đề nghị Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND huyện, thị 

xã, thành phố hạn chế bổ sung ngoài dự toán những tháng cuối năm 2021, trừ 

trường hợp thật sự cần thiết và cấp bách liên quan đến thiên tai, dịch bệnh, các 

nhiệm vụ quan trọng thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ quan trọng 

khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền để tập trung nguồn lực thực hiện 

thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh của địa phương.   

- Thực hiện điều chỉnh, cắt giảm kinh phí của các nhiệm vụ chi chưa thật 

sự cần thiết để tập trung kinh phí phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo cân đối ngân 

sách các cấp. 

4. Thực hiện chương trình các chương trình mục tiêu, chương trình mục 

tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp) 

Vốn chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự 

nghiệp) theo quy định tại Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ 

Tài chính sử dụng không hết phải nộp trả ngân sách cấp trên. Vốn sự nghiệp 

chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) nguồn vốn 

Trung ương, thời gian sử dụng trong năm, không được chuyển nguồn sang năm 

sau, sử dụng không hết sẽ bị hủy dự toán nộp trả ngân sách trung ương. 

Nhằm thực hiện sử dụng tối đa nguồn lực của chương trình mục tiêu, 

chương trình MTQG để phát huy hiệu quả nguồn vốn, hoàn thành các mục tiêu 

của chương trình đã đề ra, hạn chế việc phải nộp trả ngân sách Trung ương theo 

kiến nghị của cơ quan kiểm toán. Đề nghị Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; UBND 

các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ việc giải ngân nguồn vốn chương 

trình mục tiêu, chương trình MTQG những tháng cuối năm 2021, phấn đấu 

quyết tâm cao nhất để giải ngân hết nguồn vốn chương trình mục tiêu, chương 

trình MTQG. Hết năm ngân sách, chỉ được chuyển nguồn sang năm sau để thực 

hiện những khoản dự toán chi chưa thực hiện được hoặc chưa chi hết theo quy 

định tại Khoản 3 Điều 64 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. Số còn lại sẽ bị 

cắt, hủy dự toán sẽ bị nộp trả ngân sách cấp trên. 
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5. Cơ quan tài chính các cấp tham mưu UBND các cấp điều hành đảm bảo 

cân đối ngân sách, chi ngân sách theo dự toán, khả năng thu ngân sách. Chủ 

động sắp xếp, cắt giảm, giãn nhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết. Trong đó: 

a) Chủ động đảm bảo nguồn ngân sách địa phương (bao gồm cả nguồn cải 

cách tiền lương còn dư theo quy định) và sử dụng nguồn ngân sách cấp trên bổ 

sung (nếu có) để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do trung ương và địa 

phương ban hành; không để phát sinh tình trạng nợ chế độ, chính sách trên địa bàn. 

b) Trường hợp thu NSĐP dự kiến giảm so với dự toán được cấp có thẩm 

quyền giao trong khi vẫn phải chi thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, 

địa phương phải chủ động xây dựng phương án điều hành để đảm bảo cân đối 

ngân sách địa phương. Cụ thể: 

- Sắp xếp dự phòng ngân sách địa phương còn lại (nếu có) sau khi đã sử 

dụng để phòng chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ khác theo quy định. 

- Nguồn cải cách tiền lương còn lại (nếu có) sau khi đã sử dụng để thực 

hiện các chính sách an sinh xã hội do trung ương và địa phương ban hành (bao 

gồm thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ). 

- Nguồn kết dư ngân sách địa phương, phần tăng thu ngân sách địa 

phương năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021 sau khi dành nguồn để cải cách 

tiền lương theo quy định (nếu có) và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác của 

địa phương theo quy định.  

- Trường hợp nguồn thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết vượt lớn so với 

dự toán, Ủy ban nhân dân xin ý kiến thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp 

sử dụng nguồn tăng thu này để đảm bảo nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản 

tập trung trong cân đối dự toán ngân sách địa phương năm 2021 khi nguồn thu 

ngân sách từ thuế, phí bị hụt so với dự toán. 

Trường hợp sau khi sử dụng các nguồn nêu trên không đảm bảo bù đắp số 

giảm thu NSĐP, phải thực hiện sắp xếp, cắt, giảm, giãn các nhiệm vụ chi đã bố 

trí trong dự toán năm 2021 sang năm 2022 và các năm sau. 

6. Đẩy nhanh tiến độ chi các chế độ, chính sách trong lĩnh vực nông 

nghiệp, nông thôn, hỗ trợ ưu đãi đầu tư, hỗ trợ hợp tác xã, các nhiệm vụ, đề án 

theo các chương trình mục tiêu,..... Hạn chế việc sử dụng không hết nguồn vốn 

ngân sách cấp trên bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới, phải nộp trả ngân 

sách cấp trên theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra. 

7. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính trong thực thi công vụ tại các cơ 

quan, đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, 

minh bạch trong hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn 

do đại dịch Covid-19; trong thu, chi ngân sách nhà nước (bao gồm chi cho công 

tác phòng, chống dịch Covid-19), quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, tài 

nguyên,... Thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị của các cơ quan 

kiểm toán, thanh tra. 
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Đề nghị các Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên 

quan tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Văn phòng Tỉnh ủy (b/c); 

- Phòng TC-KH các huyện, TX, TP; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Phòng TC-HCSN; 

- Lưu: VT, NS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tiêu Thanh Tân 
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