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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số: 1069/STC-NS 
V/v báo cáo tình hình kinh tế - 

xã hội quý I năm 2018 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 27tháng 3 năm 2018 

 

      Kính gửi:  Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

  

Sở Tài chính nhận được Văn bản số 555/SKHĐT-TH ngày 15/3/2018 của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2018; 

Trên cơ sở lĩnh vực quản lý; sau khi soát xét, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo một 

số nội dung sau: 

1. Tình hình thực hiện phân bổ và giao dự toán NSNN năm 2018 

Sau khi có Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh 

về việc giao dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2018; Sở Tài 

chính đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định phân bổ và giao dự 

toán cho các ngành, các cấp, các đơn vị kịp thời đúng quy định, đảm bảo về tổng 

mức và chi tiết theo Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Đồng thời đã ban hành Văn 

bản hướng dẫn một số nội dung cơ bản về tổ chức quản lý, điều hành và thực 

hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2018 cho các ngành, các cấp, các Chủ 

đầu tư triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo công khai, đúng quy định. 

2. Thực hiện dự toán thu, chi ngân sách3 tháng đầu năm 2018 

a) Về thu ngân sách: 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 21/3/2018 đạt 2.012,5 

tỷ đồng, bằng 23,6% dự toán trung ương giao, bằng 21,3% dự toán HĐND tỉnh 

giao, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm 2017;trong đó: Thu nội địa đạt 843 tỷ 

đồng, bằng 14% dự toán HĐND tỉnh giao (Tiền sử dụng đất đạt 202 tỷ đồng, 

bằng 16,8% dự toán tỉnh giao); Thuế XNK đạt 1.167 tỷ đồng, bằng 34% dự toán 

HĐND tỉnh giao. 

 b) Về chi ngân sách: 

Tổng chi ngân sách địa phương đến 21/3/2018 đạt 2.262 tỷ đồng, bằng 

15,2% dự toán HĐND tỉnh giao; trong đó: Chi đầu tư phát triển đạt 807 tỷ đồng, 

bằng 23,5% dự toán HĐND tỉnh giao (Bao gồm thanh toán tạm ứng, nguồn năm 

trước chuyển sang); Chi thường xuyên và các nhiệm vụ khác đạt 1.455 tỷ đồng, 

bằng 12,6% dự toán HĐND tỉnh giao. 

Mặc dù tiến độ thu ngân sách nội địa 3 tháng đầu năm 2018 còn đạt thấp, 

nhưng nhờ có nguồn trợ cấp của ngân sách trung ương cùng với sự điều hành 

ngân sách hợp lý, hiệu quả, kịp thời nên các nhiệm vụ chi cơ bản được đảm bảo 

theo tiến độ; đặc biệt đã cung ứng kịp thời, đủ nguồn để giải ngân cho các dự án, 

công trình đã được HĐND tỉnh quyết định. 
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3. Phương hướng trong thời gian tới 

Trong thời gian tới, Ngành sẽ phối hợp với Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, 

các địa phương tập trung đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2018. Trong đó: 

a) Về thu ngân sách: 

- Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu ngân sách; thực hiện thu đúng, đủ và 

kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí, thu khác vào ngân sách nhà nước; đôn đốc 

thu hồi hết nợ thuế, hạn chế nợ mới phát sinh; theo dõi chặt chẽ, kịp thời và tổ 

chức thu triệt để đối với các nguồn thu mới. 

- Trên cơ sở chỉ tiêu thu, đề ra giải pháp để triển khai thực hiện thu ngân 

sách nhà nước đảm bảo tiến độ, tổng mức, cơ cấu thu theo cơ chế quy định; thực 

hiện việc giao chỉ tiêu thu hàng tháng, hàng quý để có cơ sở điều hành chi ngân 

sách theo dự toán giao đầu năm. 

b) Về chi ngân sách: 

Điều hành chi ngân sách trên cơ sở tiến độ thu ngân sách; điều hành, quản 

lý chi ngân sách đảm bảo dự toán giao đầu năm, chặt chẽ, đúng chế độ quy định. 

Thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách ở các đơn 

vị, ngân sách cấp dưới. Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; 

giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; đi nghiên cứu, khảo 

sát ở nước ngoài; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định; 

đẩy mạnh việc thực hiện khoán sử dụng xe công; chưa ban hành các chính sách, 

chế độ mới làm tăng chi ngân sách khi chưa thực sự cần thiết và chưa cân đối 

được nguồn bảo đảm;hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán năm sau; xử lý kịp 

thời các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách phát sinh, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh 

quốc phòng, đối ngoại, đảm bảo tuyệt đối an toàn ngân sách địa phương trong 

mọi tình huống. 

Sở Tài chính xin gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁMĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Văn Đồng 
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