
UBND TỈNH SƠN LA SỞ TÀI CHÍNH  Số: 157/BC- STC  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Sơn La, ngày 12 tháng 4 năm 2019  BÁO CÁO Kết quả thực hiện dự toán ngân sách quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019     Nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2019 thực hiện trong bối cảnh nền kinh tế của tỉnh tiếp tục được cải thiện, tăng trưởng được duy trì, lạm phát được kiềm chế; an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo. Sau 3 tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán năm 2019, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn thiên tai, dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân; sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp tiếp tục còn khó khăn. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực, tập trung quyết liệt của các cấp, các ngành trong lãnh đạo điều hành, do đó công tác tài chính- ngân sách đã cơ bản đáp ứng yêu cầu  thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và đối ngoại của tỉnh.  Căn cứ kết quả điều hành dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh và báo cáo của các huyện, thành phố,  Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh Sơn La quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 trên địa bàn tỉnh, như sau: I. Công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành ngân sách  1. Căn cứ dự toán thu chi ngân sách năm 2019 được HĐND tỉnh quyết nghị, UBND tỉnh quyết định giao dự toán cho các cấp ngân sách, các cơ quan, đơn vị; Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo và giao chỉ tiêu cho các Cơ quan, đơn vị, các cấp ngân sách:  - Quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 08/12/2018 ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2019. - Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 08/12/2018 về giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2019. - Quyết định số 3290/QĐ-UBND ngày 08/12/2018 về giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn năm 2019. - Công văn số 4526/UBND-TH ngày 12/12/2018 về chỉ đạo, điều hành tài chính ngân sách quý I/2019. 
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- Công văn số 22/UBND-TH ngày 03/01/2019  về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2018. 2. Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán về thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2019 và quý I/2019:  - Công văn số 4649/STC-QLNS ngày 8/12/2018 về hướng dẫn một số nội dung về thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2019. - Công văn số 4803/STC-QLNS ngày 18/12/2018 tập trung chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương quý I năm 2019. - Các văn bản hướng dẫn về hướng dẫn phân bổ, giao dự toán năm 2019; xử lý ngân sách năm 2018. Tiếp nhận, thẩm định phương án giao dự toán thu, chi ngân sách của các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán. 3. Cục thuế tỉnh: Căn cứ dự toán thu ngân sách được HĐND, UBND tỉnh giao đã quyết định giao chỉ tiêu thu cho Cục thuế, Chi cục thuế các huyện, thành phố (giao chỉ tiêu pháp lệnh và chi tiêu phấn đấu, chỉ tiêu thu nợ thuế), đồng thời xây dựng phương án thu ngân sách hàng tháng, quý; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về quản lý thu ngân sách, thu nợ thuế, từng bước nâng cao chất lượng thu ngân sách. 4. Các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán: Căn cứ dự toán được UBND tỉnh giao đã triển khai phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và quy định về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước; đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tài chính năm 2019 và quý I/2019 trong phạm vi và trách nhiệm được giao. II. Kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý I/2019 1. Số liệu giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 - Dự toán thu ngân sách năm 2019, HĐND tỉnh giao 4.650 tỷ đồng, tăng 14% so với dự toán Bộ Tài chính giao; trong đó:  + Thu điều tiết ngân sách cấp tỉnh: 2.866,6 tỷ đồng ( Thu thuế phí, thu khác: 2.681,1 tỷ đồng; Thu tiền sử dụng đất: 185,5 tỷ đồng). + Thu điều tiết ngân sách cấp huyện: 1.411,2 tỷ đồng (Thu thuế phí, thu khác: 926,7 tỷ đồng; Thu tiền sử dụng đất: 484,5 tỷ đồng). - Dự toán chi ngân sách năm 2019, HĐND tỉnh giao 13.734,3 tỷ đồng, tăng 4,68% so với dự toán Bộ Tài chính giao; trong đó:  + Chi ngân sách cấp tỉnh:  6.123,7 tỷ đồng (Chi ngân sách địa phương 5.081 tỷ đồng; chi thực hiện nhiệm vụ, CTMT 1.042,7 tỷ đồng). 
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+ Chi ngân sách cấp huyện:  6.475,3 tỷ đồng. + Chi ngân sách cấp xã:   1.135,2 tỷ đồng. 2. Kết quả thực hiện quý I/2019 2.1. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.847.276 triệu đồng bằng 35,09% dự toán HĐND,UBND tỉnh giao, bằng 117,05% so cùng kỳ, trong đó: - Thu nội địa đạt 708.156 triệu đồng, bằng 15,23% dự toán HĐND,UBND tỉnh giao, bằng 70,9% so cùng kỳ (thu thuế, phí và thu khác ước đạt 664.197 triệu đồng, bằng 16,69% dự toán HĐND,UBND tỉnh giao, bằng 82,33% so cùng kỳ; Thu tiền sử dụng đất đạt 43.959 triệu đồng, bằng 6,56% dự toán HĐND,UBND tỉnh giao, bằng 22,89% so cùng kỳ). - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 4.310 triệu đồng, bằng 9,69% dự toán HĐND,UBND tỉnh giao, bằng 30,78% so cùng kỳ. - Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2018 sang năm 2019 đạt 1.863.125 triệu đồng, bằng 173,19% so cùng kỳ năm 2018. - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.271.685 triệu đồng, bằng 25,02% dự toán HĐND,UBND giao, bằng 110,66% so với cùng kỳ. 2.2. Chi ngân sách đạt 2.870.922 triệu đồng,  bằng 20,90% dự toán giao (Chi cân đối ngân sách địa phương 2.540.345 triệu đồng bằng 21,36% dự toán giao; Chi chương trình mục tiêu 330.577 triệu đồng, bằng 17,98% dự toán giao), trong đó: - Chi đầu tư phát triển đạt 665.013 triệu đồng, bằng 32,45% dự toán giao, bằng 101,30% so với cùng kỳ. - Chi thường xuyên đạt: 1.875.332 triệu đồng bằng 19,05% dự toán giao, bằng 108,42% so với cùng kỳ, cụ thể: + Chi sự nghiệp kinh tế môi trường: 154.468 triệu đồng bằng 18,39% dự toán giao, bằng 103,57% so với cùng kỳ. + Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo: 860.130 triệu đồng bằng 19,20% dự toán giao, bằng 104,60% so với cùng kỳ. + Chi sự nghiệp y tế, phòng chống dịch: 240.134 triệu đồng bằng 21,63% dự toán giao, bằng 111,51% so với cùng kỳ. + Chi sự nghiệp Văn hóa, thể thao, PTTH: 28.687 triệu đồng, bằng 15,99% dự toán giao, bằng 90,41% so với cùng kỳ. + Chi đảm bảo xã hội: 81.808 triệu đồng bằng 18,38% dự toán giao, bằng 108,94% so với cùng kỳ. 
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+ Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể: 375.508 triệu đồng bằng 18,83% dự toán giao, bằng 107,37% so với cùng kỳ. + Chi an ninh, quốc phòng, đối ngoại 117.102 triệu đồng bằng 37,62% dự toán giao, bằng 141,36% so với cùng kỳ.  - Chi hỗ trợ có mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia đạt 330.577 triệu đồng, bằng 17,98% dự toán giao, bằng 116,42% so với cùng kỳ. ( Có 03 phụ lục chi tiết kèm theo)  2.3. Công tác điều hành ngân sách   - Các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019; Thông tư số 119/2018/TT-BTC ngày 05/12/2018 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Tài chính.  - Công tác rà soát, hồ sơ tài liệu, chứng từ trong thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách được triển khai đồng bộ, kịp thời, đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; hoàn thành công tác xử lý ngân sách năm 2018 và chuyển nguồn sang năm 2019 tại các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.  - Kính phí thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, đối tượng bảo trợ xã hội, cán bộ hưu trí, học sinh, sinh viên trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 được thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh - Các khoản chi ngân sách được thực hiện, theo dự toán được giao và tiến độ triển khai thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu về  thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chính sách an sinh xã hội, đảm bảo xã hội, chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, sự nghiệp y tế; chi nhiệm vụ an ninh - quốc phòng và đối ngoại của địa phương, kinh phí phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi. - Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện xây dựng các Nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh được triển khai theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu. - Công tác quản lý giá cả thị trường, quản lý tài sản nhà nước, thanh tra, thực hiện kết luận, kiến nghị của kiểm toán Nhà nước được các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị dự toán quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác quản lý, điều hành dự toán ngân sách quý I/2019 còn một số tồn tại, hạn chế. 
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- Thu ngân sách quý I/2019 bằng 67% dự toán giao ( 707 tỷ đồng/1050 tỷ đồng) và bằng 71% so cùng kỳ, một số khoản thu, sắc thuế đạt thấp so với dự toán, nhất là các khoản thu từ đất. - Một số nguồn vốn giải ngân còn chậm, như chi đầu tư phát triển 32%; chi kinh phí thực hiện CTMTQG; vốn đầu tư hỗ trợ có mục tiêu 18%. - Công tác xử lý ngân sách tại ngân sách cấp huyện, còn lúng túng dẫn đến tiến độ xử lý còn chậm, ảnh hướng đến tiến độ lập tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2018. Nguyên nhân: Những tồn tại, hạn chế nêu trên do tác động của nền kinh tế, tuy nhiên nguyên nhân chủ yếu là do công tác chỉ đạo của  các cấp, các ngành chưa thực sự quyết liệt; nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức, doanh nghiệp chưa đầy đủ, do đó chưa chấp hành và thực hiện có hiệu quả công tác tài chính- ngân sách quý I/2019. II. Nhiệm vụ, giải pháp công tác tài chính- ngân sách quý II năm 2019 1. Thu ngân sách:  - Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách và thu nợ thuế theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đảm bảo thu đúng, thu đủ và thu kịp thời vào ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách quý II đạt trên 1.500 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2019 đạt trên 50% dự toán pháp lệnh (2.400 tỷ đồng)  - Triển khai quyết liệt, có hiệu quả Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh  về kế hoạch khai thác quỹ đất tạo nguồn thu từ đất năm 2019, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch; định giá đất, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; phấn đấu thu tiền sử dụng đất quý II đạt trên 300 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt từ 350 - 450 tỷ đồng. 2. Chi ngân sách: Tổ chức điều hành theo dự toán đã được UBND tỉnh phê duyệt tại  Công văn số 1000/UBND-TH ngày 03/4/2019 là 3.035 tỷ đồng (chi đầu tư 617 tỷ đồng, chi thường xuyên 1.068 tỷ đồng, chi bổ sung cân đối cho các huyện, thành phố  1.350 tỷ đồng); lũy kế 6 tháng đầu năm đạt trên 5.868 tỷ đồng bằng 43% dự toán giao, đảm bảo công khai, minh bạch, trong dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng kịp thời kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại của địa phương, nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của Tỉnh và kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương về thăm và nói chuyện với đồng bào Tây bắc tại Sơn La; kinh phí tổ chức diễn tập phòng thủ huyện Mai Sơn và kinh phí thực hiện chính sách tiêu thụ nông sản của tỉnh. 
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3. Giải pháp về điều hành -  Phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp về điều hành phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019  theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính Phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác điều hành ngân sách địa phương năm 2019.  -  Các Sở, Ngành, Cục thuế tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác thu hồi nợ đọng thuế; phấn đấu năm 2019 không phát sinh nợ mới; tổng số nợ đọng thuế đến 31/12/2019 thấp hơn mức dư nợ năm 2018 và không vượt mức Bộ Tài chính quy định. Thường xuyên rà soát, nắm chắc nguồn thu, nhất là các lĩnh vực, doanh nghiệp có số nộp ngân sách lớn để có biện pháp thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh vào ngân sách nhà nước. -  Cục thuế tỉnh phối hợp với Đài phát thanh truyền hình, báo Sơn La, Sở thông tin và truyền thông thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế đến người dân và doanh nghiệp; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. -  Hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra và các cuộc thanh, kiểm tra thuế theo đúng quy trình, quy định của ngành; tăng cường đôn đốc NNT nộp các khoản tiền thuế nợ, các khoản thu hồi sau thanh tra vào NSNN thực hiện tốt Quy chế phối hợp với cơ quan Công an theo Quy chế phối hợp số 768/PAPH-CT-CAT ngày 16/6/2009 giữa Cục Thuế và Công an tỉnh.  - Các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu dân cư để phát triển quỹ đất đáp ứng yêu cầu về đất ở, đất thương mại, dịch vụ của xã hội, góp phần tăng thu ngân sách. Tăng cường công tác quản lý giá: kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý giá; minh bạch hóa thông tin về giá để tạo sự đồng thuận trong xã hội, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá. - Các cấp, các ngành bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện dự toán chi NSNN năm 2019 của Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan để tổ chức kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN, đảm bảo đúng chế độ quy định. Chủ động rà soát kế hoạch chi ĐTXDCB và CTMTQG, đôn đốc các đơn vị gửi hồ sơ đến KBNN kiểm soát, thanh toán vốn. Thường xuyên tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện dự toán chi NSNN trên địa bàn để các cấp lãnh đạo chỉ đạo kịp thời.  - Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 40/NQ-CP của 
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Chính phủ; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 30/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về công tác đấu thầu đối với các dự án khởi công mới để triển khai thi công; hoàn thiện hồ sơ thanh toán với Kho bạc nhà nước. - Các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán tập trung thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách quý II theo dự toán được giao, đảm bảo chi trả kịp thời các khoản chi theo chính sách cho học sinh, giáo viên năm học 2018-2019 và kinh phí cho công tác chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019; kinh phi thực hiện các chính sách an sinh xã hội; kinh phí chống dịch. Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách tỉnh Sơn La quý I, nhiệm vụ , giải pháp quý II năm 2019; Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo./.  Nơi nhận: - UBND tỉnh; (để báo cáo) - Trung tâm thông tin – VP UBND tỉnh; (để đăng tải lên cổng Thông tin điện tử tỉnh) - Sở Nội vụ; - Lãnh đạo Sở Tài chính; - Website Sở Tài chính; - Lưu VT, Ttra, QLNS Sơn 05b. 
KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC   (đã ký)   Nguyễn Văn Bẩy  


