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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá
tình hình thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh trong 8 tháng đầu năm 2019
và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 4 tháng cuối năm 2019
Ngày 06/9/2019, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Trần Ngọc Căng - Chủ
tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thu, chi ngân sách trên địa
bàn tỉnh trong 8 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng
tâm 4 tháng cuối năm 2019. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở: Tài chính,
Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải,
Công Thương; lãnh đạo các cơ quan: Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế
tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Ban Quản lý Khu
kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Văn phòng UBND
tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ
Quảng Ngãi (QISC), lãnh đạo Công ty Cổ phẩn Lọc hóa dầu Bình Sơn và
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh. Sau khi nghe Giám đốc Sở Tài chính, Cục
trưởng Cục Thuế tỉnh báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách
địa phương 8 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2019; ý kiến
của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo:
Đánh giá chung: Trong 8 tháng đầu năm 2019, tình hình thu ngân sách
nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt kết quả thấp so với kế hoạch được giao và dự
báo có khả năng hụt thu ngân sách nhà nước so với dự toán năm 2019. Cụ thể,
tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn 8 tháng đầu năm 2019 đạt
11.982 tỷ đồng; trong đó, tổng thu nội địa đạt ở mức thấp là 9.792 tỷ đồng, chỉ
bằng 57,1% dự toán HĐND giao và bằng 89,3% so với cùng kỳ năm 2018. Dự
kiến thu cân đối ngân sách năm 2019, phần ngân sách địa phương được hưởng
là 13.215 tỷ đồng, giảm so với dự toán HĐND tỉnh giao là 1.524, nếu loại trừ
tăng thu tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết thì hụt thu 2.482 tỷ đồng. Nguyên
nhân hụt thu nêu trên là do số thu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất giảm mạnh,
chỉ đạt 5.164 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm (bằng 44,6% dự toán năm 2019 và
71,2% so với cùng kỳ năm 2018), giá dầu thô thế giới bình quân ở mức thấp
(66-68 USD/thùng) so với giá Bộ Tài chính giao trong dự toán (70 USD/thùng),
tỷ lệ dầu thô nhập từ mỏ Bạch Hổ 8 tháng đầu năm chỉ đạt 30,8% tổng lượng
dầu thô đầu vào (giao dự toán là 48%), giá bán sản phẩm giảm mạnh, bằng
91,1% giá bán giao dự toán.
Vì vậy, để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa
bàn tỉnh và nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Kế hoạch phát triển

kinh tế - xã hội trong năm 2019, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, địa
phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:
I. Về công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
1. Các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ khẩn
trương, nghiêm túc và tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về
tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh theo chỉ
đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các văn bản: Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày
29/01/2019, Công văn số 3786/UBND-KT ngày 04/7/2019 và các quy định,
hướng dẫn có liên quan của Trung ương, của tỉnh trong thời gian qua.
2. Giao Cục Thuế tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp quản
lý thu ngân sách nhà nước, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống
thất thu, chuyển giá, trốn thuế, kiên quyết xử lý thu hồi nợ đọng thuế; tăng
cường khai thác thêm các nguồn thu tại các khu vực, địa bàn còn dư địa, phấn
đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019 theo chỉ đạo của
Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Công văn số 9903/BTC-TCT ngày 22/8/2019 và
Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 29/8/2019 về việc tăng cường công tác thu ngân
sách phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và nhiệm vụ công tác quản
lý thuế năm 2019 (các văn bản đã gửi Cục Thuế tỉnh). Trong đó, cần tập trung
rà soát, đôn đốc, tăng cường thu, chống thất thu thuế: Đối với khu vực ngoài
quốc doanh (phấn đấu đến cuối năm 2019 số thu tăng từ 10-15% so với năm
2018), đối với các doanh nghiệp địa phương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài, các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, kinh doanh vận tải, kinh
doanh xăng dầu, kinh doanh bất động sản và thuế vãng lai trong hoạt động xây
dựng cơ bản.
3. Đề nghị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn tăng cường công tác
chỉ đạo, điều hành, vận hành Nhà máy hoạt động đạt và vượt công suất đề ra.
Tích cực triển khai các giải pháp tăng tỷ trọng nhập dầu thô từ mỏ Bạch hổ,
phấn đấu đạt tỷ trọng 39%-40%. Bên cạnh đó, tranh thủ và tiếp tục làm việc với
Tập đoàn PVN và các đối tác chiến lược trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện
dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất; trong quá trình thực
hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc cần được hỗ trợ, kịp thời báo
cáo UBND tỉnh (thông qua Ban Quản lý KTT Dung Quất và các KCN Quảng
Ngãi) để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.
4. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án bất động sản, thu tiền
sử dụng đất năm 2019: Yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hỗ trợ,
hướng dẫn nhà đầu tư trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan
trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thực hiện thu hồi, chuyển mục
đích sử dụng đất, giao đất theo tiến độ bồi thường thực hiện dự án khu đô thị,
khu dân cư theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 175/TBUBND ngày 22/7/2019; kịp thời xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền
thuê đất ngay sau thời điểm giao đất theo đúng quy định; phối hợp chặt chẽ với
nhà đầu tư trong việc xác định số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được
khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp (theo chỉ đạo của Chủ tịch
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UBND tỉnh tại Công văn số 7168/UBND-KT ngày 26/11/2018). Tạo điều kiện
thuận lợi để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và thực hiện nghĩa vụ
tài chính đối với nhà nước được kịp thời.
Về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án nhà ở thương mại, khu đô
thị, khu dân cư: Giao Sở Xây dựng khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc
nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4986/UBND-CNXD ngày
06/9/2019.
Về thực hiện thủ tục liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất: Giao Sở
Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn
trương rà soát, tổ chức cuộc họp liên ngành để đánh giá trình tự, thủ tục đấu
giá, thu tiền sử dụng đất; trên cơ sở đó, kịp thời tham mưu và đề xuất UBND
tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết nhằm tối thiểu thời gian hoàn thành thủ tục đấu
giá và sớm triển khai thực hiện dự án.
Riêng đối với các dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn tỉnh: Yêu cầu Ban
Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Công ty QISC, Trung tâm
phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch
UBND tỉnh tại Công văn số 3833/UBND-KT ngày 08/7/2019 và Thông báo số
190/TB-UBND ngày 09/8/2019.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, kịp
thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo
kiến nghị Trung ương theo quy định.
5. Tiếp theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 189/TBUBND ngày 08/8/2019, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên
quan khẩn trương hoàn thiện Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan,
tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cấp tỉnh và cấp huyện theo quy định tại Nghị
định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ, trình Chủ tịch
UBND tỉnh xem xét, phê duyệt, làm cơ sở để tổ chức thực hiện đấu giá tài sản
trên đất và quyền sử dụng đất đối với các trường hợp nhà, đất dôi dư không còn
nhu cầu sử dụng, sử dụng không hiệu quả, góp phần tăng thu ngân sách nhà
nước.
II. Về công tác quản lý, điều hành chi ngân sách trên địa bàn
1. Các sở, ban ngành, địa phương cần tập trung điều hành, quản lý chi
ngân sách nhà nước theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được
giao, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; công khai minh bạch việc sử
dụng ngân sách nhà nước và kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét cắt giảm,
điều chỉnh các khoản chi chưa thật sự cần thiết; thắt chặt các khoản kinh phí tổ
chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, công tác phí, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ
chức lễ kỷ niệm. Hạn chế việc bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước
ngoài,... (phấn đấu tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào so với dự toán giao),
cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành các công trình
xây dựng cơ bản (trừ các công trình có ý nghĩa quan trọng, dự án nhóm A).
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2. Giao Sở Tài chính chủ động rà soát và kịp thời tham mưu UBND tỉnh
phương án điều hành chi ngân sách, đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, tổ
chức chi ngân sách theo dự toán, khả năng thu ngân sách; đối với các khoản
kinh phí bố trí trong năm 2019 chưa thực hiện được hoặc còn thừa, phải hủy dự
toán nộp trả ngân sách, không chuyển nguồn hay điều chỉnh mục đích sử dụng
khác; sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xử lý hụt thu ngân sách địa phương so
với dự toán (cụ thể, giảm 50% nguồn CCTL năm 2019, tạm giữ lại 50% dự
toán dự phòng NSĐP, các nguồn tài chính hợp pháp khác); sắp xếp, cắt, giảm,
giãn các nhiệm vụ chi đã bố trí trong dụ toán năm 2019 sang năm 2020 và các
năm sau; giảm chi đầu tư bố trí từ nguồn cân đối ngân sách địa phương (không
kể chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết) và tăng tương ứng chi
đầu tư từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết và tiền sử dụng đất để tạo nguồn cân
đối các nhiệm vụ chi thường xuyên do giảm thu ngân sách địa phương.
3. Tiếp theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 170/TBUBND ngày 19/7/2019, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở
Tài chính và các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức rà soát kiểm tra, đánh
giá tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của các dự án, công trình; kịp thời tham
mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn,
hiệu quả công trình.
III. Yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ
cương; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường công tác phối
hợp, theo dõi, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao và kịp thời
xử lý nghiêm đối với trường hợp vi phạm nếu có theo quy định.
Nay thông báo kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để các sở,
ban ngành, địa phương biết, khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- Các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng
và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC);
- Công ty Cổ phẩn Lọc hóa dầu Bình Sơn;
- VPUB: CVP, PCVP(KT), các P. Ng/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, Ktbngoc198.
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