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                          KẾ HOẠCH 
Triển khai thực thực hiện NQ số 01/NQ-CP, NQ 46/NQ-HĐND  của HĐND 

tỉnh và kế hoạch số 175/KH-UBND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế 

hoạch PTKT-XH và dự toán NSNN năm 2022 
 

 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về  

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 46/NQ - HĐND ngày 

8/12/2021 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và kế 

hoạch số 175/KH-UBND về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch 

PTKT-XH và dự toán NSNN năm 2022 
Sở Tài chính xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch số 1745/KH-

UBND về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch PTKT-XH và 

dự toán NSNN năm 2022 cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích  

Quán triệt và chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và toàn bộ các bộ, công chức 

thuộc sở Tài chính về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch 

PTKT-XH và dự toán NSNN năm 2022 để thực hiện. 

2. Yêu cầu 

Trưởng các phòng, cán bộ, công chức, viên chức thuộc sở căn cứ chức 

năng nhiệm vụ, xác định cụ thể nhiệm vụ của sở Tài chính để gắn với mục tiêu, 

nhiệm vụ  của Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về  

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 46/NQ - HĐND ngày 

8/12/2021 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và kế 

hoạch số 175/KH-UBND về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch 

PTKT-XH và dự toán NSNN năm 2022. Từ đó nắm chắc chủ trương, định hướng 

trong các nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu, phối hợp với các ngành, các 

cấp triển khai thực hiện  có hiệu quả. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp  

-  Tham mưu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách để khơi 

thông, giải phóng tối đa và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực hiện có, 

phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thực tiễn của 

địa phương; thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, khai thác và sử dụng 

ngân sách nhà nước. 

- Tiếp tục tham mưu thực hiện cơ cấu lại NSNN theo hướng nâng dần tỷ 

trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên trong tổng chi 

NSNN. Đẩy nhanh cải cách khu vực sự nghiệp công, tinh giản biên chế; tăng 

cường cải cách thủ tục hành chính. Quản lý, sử dụng triệt để tiết kiệm, hiệu quả 

nguồn lực NSNN, song song với huy động tối đa các nguồn lực tài chính khác 

để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Giám sát chặt chẽ việc quản lý và sử dụng 
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vốn vay; Triển khai hiệu quả Luật Quản lý và sử dụng tài sản công. Cân đối 

nguồn lực để thực hiện đúng lộ trình cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm 

xã hội theo Nghị quyết Trung ương, đảm bảo an sinh xã hội và nhiệm vụ an ninh 

quốc phòng đia phương. 

- Tiếp tục tham mưu thực hiện nghiêm Luật Ngân sách nhà nước, tăng 

cường kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước ở tất cả các cấp, các ngành. Nuôi 

dưỡng nguồn thu ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, 

tập trung chống thất thu, chuyển giá và nợ đọng thuế. Giám sát chặt chẽ các 

khoản chi từ ngân sách nhà nước, bảo đảm triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, 

tăng nguồn thu sự nghiệp; không ban hành các chính sách, chế độ, chương trình, 

đề án khi không cân đối được nguồn; kiểm soát chặt chẽ việc ứng trước dự toán, 

chi chuyển nguồn, chi từ nguồn dự phòng ngân sách nhà nước. 

-  Tham mưu sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công thông qua xây 

dựng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm bảo đảm việc huy động, sử 

dụng nguồn vốn đầu tư công đúng mục đích, hiệu quả, xử lý nghiêm các vi 

phạm gây tổn thất, lãng phí. Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát tiến độ 

thực hiện các dự án đầu tư, kiên quyết tham mưu chấm dứt đầu tư đối với các dự 

án kém hiệu quả, thiếu tính khả thi để tập trung đầu tư cho các công trình và dự 

án cấp bách khác…  

- Tăng cường công tác quản lý và giám sát đối với  các doanh nghiệp nhà 

nước; sắp xếp, chuyển đổi, xã hội hoá các đơn vị sự nghiệp công lập mà nhà 

nước không cần tham gia quản lý điều hành 100% vốn ngân sách nhà nước; đẩy 

mạnh phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp đầu tư trực 

tiếp nước ngoài đặc biệt các doanh nghiệp không hiệu quả  và thua lỗ từ 2 năm 

liên tục mà vẫn đầu tư, để tránh chuyển giá. 

- Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh việc đổi mới  chế tự chủ tài chính của đơn 

vị sự nghiệp công lập; khuyến khích, hỗ trợ thực hiện xã hội hoá đối với đơn vị 

sự nghiệp công lập gắn với việc việc thực theo tinh thần Nghị quyết hội nghị 

Trung ương 6 (khóa XII) và Chương trình hành động số 54-CTr/TU của Tỉnh 

uỷ.  

- Tiếp tục tham mưu thực hiện công khai tài chính ngân sách, tài sản công 

theo đúng quy định của Luật NSNN và luật quản lý tài sản công. 

 II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Nhiệm vụ: 

 Phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu – chi NSNN năm 2022 đã được 

HĐND tỉnh quyết nghị (Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 8/12/2021). 

2. Giải pháp 

3.1. Về thu NSNN 

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ sở thu để mở rộng 

cơ sở thu, bao quát hết các nguồn thu, các hoạt động thương mại điện tử, khai 

thác hiệu quả nguồn lực từ đất đai, cơ sở hạ tầng. 

- Tiếp tục thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước vào đầu tư tại tỉnh 

để mở rộng các dự án sản xuất, kinh doanh. Tăng cường công tác xúc tiến đầu 

tư, tập trung thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, hiệu quả cao; chú trọng 

lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực tài chính tốt, đủ điều kiện để đầu tư vào các 
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Khu, cụm công nghiệp đảm bảo đúng tiến độ và sớm phát huy hiệu quả đầu tư; 

kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai thực 

hiện dự án sớm đưa dự án vào sản xuất để tăng nguồn thu mới cho ngân sách 

tỉnh.  

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; đẩy mạnh chống thất thu, 

chống chuyển giá, trốn thuế, chống gian lận thương mại; đảm bảo thu đúng, đủ, 

kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN, quản lý có hiệu quả 

các nguồn thu mới phát sinh từ các giao dịch thương mại điện tử và nền kinh tế 

số; quyết liệt xử lý, đôn đốc thu hồi nợ thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế; phấn đấu 

tăng thu NSNN so dự toán được giao. 

3.2. Về chi NSNN 

- Tổ chức điều hành chi NSNN năm 2022 theo dự toán, chặt chẽ, tiết 

kiệm, hiệu quả, dành nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ phục 

hồi kinh tế và dự phòng cho những trường hợp bất khả kháng, thiên tai, dịch 

bệnh,... phát sinh. 

- Các đơn vị thuộc tỉnh và các địa phương chủ động rà soát, sắp xếp các 

nhiệm vụ chi; không bố trí cho các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, các 

chính sách chưa ban hành; tiết kiệm triệt để chi thường xuyên; chống lãng phí, 

cắt giảm kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; bảo đảm kinh phí thực 

hiện phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch 

Covid-19, các chính sách an sinh xã hội; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị 

theo dự toán được giao, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của Luật Ngân sách 

nhà nước và Luật Quản lý và sử dụng tài sản công. Chỉ ban hành chính sách làm 

tăng chi NSNN khi thực sự cần thiết và có nguồn đảm bảo. 

- Tiếp tục thực hiện chủ trương cơ cấu lại ngân sách nhà nước gắn với chủ 

trương tinh giản biên chế; bảo đảm chi an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và quốc 

phòng, an ninh; dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương và nguồn để bố trí chi 

đầu tư phát triển. Chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, từng bước cơ cấu lại chi 

ngân sách theo hướng tăng tỷ trọng đầu tư, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, 

kiểm soát nợ công, gắn xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.  

- Tích cực triển khai đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế tinh 

gọn, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; xây dựng, hoàn thiện cơ chế hoạt 

động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo các Nghị quyết số 18,19 của Hội 

nghị Trung ương 6 (khóa XII) và Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 

của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị nghiệp công lập. Đẩy 

mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình. 

- Rà soát, đánh giá hiệu quả các chương trình, đề án, dự án đã phê duyệt; 

chỉ tham mưu cấp thẩm quyền phê duyệt các đề án, dự án, kế hoạch thực sự cần 
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thiết, hiệu quả và cân đối được nguồn lực. Không ban hành các chính sách, chế 

độ; không phê duyệt các chương trình, đề án, dự án mới khi không cân đối được 

nguồn lực. 

- Các địa phương chủ động sử dụng dự phòng và các nguồn lực hợp 

pháp của địa phương để xử lý các nhiệm vụ chi phòng, chống khắc phục hậu 

quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi đột xuất, cấp bách phát sinh theo 

quy định. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc vay, sử dụng vốn vay và trả nợ. Các 

khoản vay mới vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài chỉ 

sử dụng cho chi đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên. Bố trí 

thanh toán trả nợ đầy đủ, đúng hạn. Chủ động thực hiện các giải pháp cơ cấu lại 

nợ công theo quy định của Luật Quản lý nợ công.  

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách trong thực thi công vụ. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc 

sử dụng NSNN, tài sản công, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng 

phí. Thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra và việc xử lý sau thanh, kiểm tra, 

kiểm toán đối với những trường hợp vi phạm, gây lãng phí tiền, tài sản nhà 

nước, tài nguyên thiên nhiên. 

- Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí và phòng, chống tham nhũng về quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, đất 

đai, trụ sở làm việc, công trình phúc lợi công cộng. Tăng cường công tác thanh 

tra, kiểm tra, giám sát tài chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước, đảm bảo việc 

sử dụng vốn ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch này, theo chức năng nhiệm vụ được 

phân công, các phòng, cán bộ, công chức, viên chức thuộc sở chủ động tham 

mưu, phối hợp với các ngành, các cấp triển khai thực hiện  có hiệu quả. 

2. Các phòng thuộc sở đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch của sở, báo 

cáo kết quả về phòng Quản lý ngân sách. Định kỳ phòng quản lý ngân sách tổng 

hợp báo cáo Ban giám đốc sở để báo cáo UBND tỉnh và Tỉnh uỷ theo quy định./. 

Giám đốc sở yêu cầu các phòng trực thuộc sở nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                            GIÁM ĐỐC                                                           
 - Như kính gửi;  

 - Ban GĐ sở; 

 - Lưu: VT,  QLNS. 

 

 

          

                                                                               Nguyễn Anh Tuấn 
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SỞ TÀI CHÍNH 

Phòng QLNS 
 

Số:         /QLNS 
  v/v tham gia ý kiến vào dự thảo 

kế hoạch triển khai thực hiện 

Chương trình hành động  số 79-

CTr/TU thực hiện Nghị quyết 39-

NQ/TƯ của Bộ chính trị 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nam, ngày  4  tháng 5  năm 2019 

 

                          Kính gửi:  Các phòng chuyên môn thuộc sở Tài chính 

 

Thực hiện Chương trình hành động động  số 79-CTr/TU  ngày 18/4/2019 

của tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ của Bộ chính trị về nâng cao 

hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; 

Theo sự phân công của Giám đốc sở, Phòng quản lý ngân sách đã dự thảo 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động động  số 79-CTr/TU  ngày 

18/4/2019 của tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ của Bộ chính trị về 

nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền 

kinh tế (có bản dự thảo đính kèm) . 

 Phòng quản lý ngân sách đề nghị các phòng chuyên môn thuộc sở nghiên 

tham gia góp ý vào bản dự thảo và gửi ý kiến về  phòng quản lý ngân sách trước 

ngày 9 giờ ngày 7/5/2019 để hoàn chỉnh báo cáo Giám đốc sở./. 

 

      PHÒNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH 

  

 

 

 

 

              Phạm Văn Tạo 
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