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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Vũ Đình Hạnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
tại cuộc họp đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân đầu tư công và
công tác thu NSNN trên địa bàn huyện

Sáng ngày 29/10/2021, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp nghe báo
cáo tiến độ và đôn đốc triển khai thực hiện, giải ngân đầu tư công và công tác thu
NSNN trên địa bàn huyện. Đồng chí Vũ Đình Hạnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ
tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có Thủ trưởng các Phòng:
Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Chi
cục trưởng Chi cục Thuế huyện; Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện và
Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn báo cáo
tình hình triển khai thực hiện; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất một số nội
dung công tác. Đồng chí Vũ Đình Hạnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND
huyện kết luận chỉ đạo:
1. Về công tác thu - chi ngân sách nhà nước,
- Chi cục Thuế huyện: Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ
chức đoàn thể chính trị - xã hội để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác
tuyên truyền về thu ngân sách, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động sâu
rộng đến nhân dân về các quy định, chính sách thuế của Nhà nước, nhất là các
chính sách thuế mới. Hướng dẫn các hộ kinh doanh cụ thể về việc sử dụng hóa đơn
GTGT theo quy định tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài
chính.
- Các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nâng cao tinh thần trách
nhiệm, vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với ngành Thuế
trong thực hiện các giải pháp thu ngân sách và thu nợ đọng thuế trên địa bàn, đặc
biệt là đối với các tổ chức, cá nhân cố tình chậm nộp, chây ỳ, trốn thuế.
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các
giải pháp, kế hoạch thu ngân sách, các biện pháp chống thất thu, không bỏ sót
nguồn thu, bảo đảm sự công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế; phối hợp với
cơ quan thuế triển khai lập bộ thuế năm 2022 theo đúng quy định.
- UBND các xã hiện số thu ngân sách đạt thấp tập trung rà soát lại các sắc
thuế, các khoản thu phát sinh trên địa bàn nhưng chưa đưa vào quản lý thu để thực
hiện quản lý, đôn đốc thu kịp thời vào NSNN; đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu
ngân sách theo chỉ tiêu dự toán được giao; trong đó tập trung vào các khoản thu:
thuế GTGT của công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, thu nợ
thuế đối với các hộ kinh doanh, thu các loại phí, lệ phí.
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- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp Chi cục Thuế tăng cường
kiểm tra UBND các xã, thị trấn trong công tác quản lý các HTX, hộ kinh doanh
trên địa bàn; hướng dẫn các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện việc
sử dụng ngân sách nhà nước theo đúng quy định. Đánh giá tình hình thực hiện dự
toán NSNN năm 2021, tham mưu UBND huyện xây dựng dự toán NSNN năm
2022; quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi
thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2022-2025.
- Phòng Tài chính - Kế hoạch; UBND các xã, thị trấn theo dõi chặt chẽ
nguồn thu ngân sách trên địa bàn để sắp xếp, bố trí thực hiện nhiệm vụ chi theo
khả năng ngân sách; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên bố trí nguồn chi
ngân sách cho chi trả lương, các khoản phụ cấp cho cán bộ, công chức, người lao
động và công tác phòng chống dịch Covid-19; rà soát, thu hồi các khoản tiết kiệm
chi, các khoản chi thường xuyên chưa thật sự cần thiết, chậm triển khai để bổ sung
dự phòng ngân sách địa phương.
2. Về đầu tư xây dựng cơ bản:
- Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ động phối hợp,
hướng dẫn, hỗ trợ UBND cấp xã về trình tự, thủ tục triển khai thực hiện các công
trình, dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 và các văn bản có
liên quan.
- UBND các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ các biện pháp huy động vốn, bảo
đảm huy động đầy đủ, kịp thời theo đúng cơ cấu vốn đã được quy định; các xã, thị
trấn phải có trách nhiệm bố trí đủ vốn ngân sách theo chủ trương được duyệt để
thực hiện Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương, tuyệt đối
không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản. Hoàn thành khối lượng, nghiệm thu
công trình đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021.
- Đối với các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện:
+ Tập trung cho công tác bồi thường GPMB, phối hợp với các cơ quan
chuyên môn của UBND huyện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
+ Khẩn trương xây dựng kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thực hiện từng công
trình (có các giải pháp phù hợp, chi tiết về tiến độ, kế hoạch, nhân công, phương
tiện…) để đảm bảo khối lượng thực hiện (đảm bảo chất lượng) và giải ngân vốn
theo đúng tiến độ, trong đó yêu cầu nhà thầu phải có phương án thi công, huy động
máy móc, nhân lực trong các tháng cuối năm 2021 (mùa mưa, bão hàng năm) cho
phù hợp, đồng thời thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.
+ Thường xuyên kiểm tra nghiệm thu các hạng mục của công trình theo
đúng quy định, làm thủ tục thanh toán ngay với kho bạc nhà nước khi có khối
lượng được nghiệm thu, sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng.
+ Rà soát lại toàn bộ các công trình được giao nhiệm vụ chủ đầu tư đã hoàn
thành, bàn giao đưa vào sử dụng, khẩn trương lập hồ sơ quyết toán và trình cấp có
thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định.
- Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên
quan đôn đốc UBND các xã, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong
triển khai công tác quyết toán, nhằm giải quyết dứt điểm tồn đọng về công tác
quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn huyện.
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3. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện báo cáo tiến độ và
kết quả triển khai thực hiện hàng tuần (trước 16h thứ Tư) về UBND huyện (qua
Phòng Tài chính - Kế hoạch) để theo dõi, chỉ đạo.
Trên đây là kết luận của đồng chí Vũ Đình Hạnh - Phó Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân
đầu tư công và công tác thu NSNN trên địa bàn huyện; UBND huyện thông báo để
các cơ quan, đơn vị liên quan biết, tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT.HU, TT.HĐND huyện (thay b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện;
- Các CV VP HĐND-UBND huyện (theo dõi);
- Lưu: VT+TH.
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