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                          Kính gửi:   

- Sở Tài chính; 

- Sở Nội vụ; 

- Cục Thuế;  

- Cục Hải quan; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 8256/BTC-KBNN ngày 19 tháng 8 năm 2022 của 

Bộ Tài chính về việc triển khai Nghị quyết số 53/2022/QH15 ngày 19 tháng 8 

năm 2022 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả, hiệu 

lực công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, cụ thể: 

- Thực hiện nghiêm các giải pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong lập, 

chấp hành, quyết toán ngân sách nhà nước theo đúng quy định pháp luật bảo 

đảm hiệu quả, tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí. 

- Rà soát, có giải pháp khắc phục triệt để các sai phạm xảy ra trong quá 

trình lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước đã được nêu tại 

Nghị quyết số 53/2022/QH15 ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Quốc hội và các 

Báo cáo kiểm toán qua các năm. 

- Khẩn trương thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; 

bao gồm cả việc rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc 

thay thế các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đã được các cơ quan thanh 

tra, kiểm toán kiến nghị. Tập trung xử lý dứt điểm các sai phạm, tồn tại trong 

lĩnh vực tài chính - ngân sách và thu nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước đối với 

các khoản thu, các khoản chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo đúng quy 

định của Luật ngân sách nhà nước. Đối với các kết luận, kiến nghị từ niên độ 
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2019 trở về trước chưa thực hiện, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập 

thể, cá nhân có liên quan, đồng thời có giải pháp thực hiện. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp, phân quyền đi đôi với thanh 

tra, kiểm tra, quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng 

ngân sách nhà nước. 

2. Về báo cáo kết quả thực kiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán 

Nhà nước 

Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

nghiên cứu kỹ Nghị quyết số 53/2022/QH15 ngày 19 tháng 8 năm 2022 của 

Quốc hội, kiến nghị của cơ quan kiểm toán và các nội dung nêu tại điểm 1 để tổ 

chức, triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể: 

- Đối với báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị về tài chính 

ngân sách từ năm 2019 trở về trước: báo cáo theo Mẫu biểu số 03, 04 đính kèm 

Công văn số 8256/BTC-KBNN ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài chính. 

Báo cáo kết quả gửi về Sở Tài chính tổng hợp trước ngày 25 tháng 9 năm 

2022. 

Đồng thời tiếp tục cập nhật, báo cáo đến ngày 30/4/2023, gửi Sở Tài 

chính trước ngày 10/5/2023 để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ 

Tài chính. 

- Đối với báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị về tài chính 

ngân sách từ năm 2020: báo cáo theo Mẫu biểu số 01, 02 đính kèm Công văn số 

8256/BTC-KBNN ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài chính. Báo cáo kết 

quả gửi về Sở Tài chính tổng hợp trước ngày 25 tháng 9 năm 2022. 

Đồng thời tiếp tục cập nhật, báo cáo đến ngày 30/4/2023, gửi Sở Tài 

chính trước ngày 10/5/2023 để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ 

Tài chính. 

- Đối với báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà 

nước về sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách: thực hiện rà soát, báo cáo kết quả 

thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán về sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, 

gửi Sở Tài chính tổng hợp trước ngày 25 tháng 9 năm 2022. 

- Đối với báo cáo kết quả xử lý vi phạm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân 

liên quan trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước:  

+ Các cơ quan, đơn vị được kiểm toán báo cáo cụ thể về danh sách, mức 

độ vi phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm của các tổ chức, đơn vị, các 

nhân liên quan trong quá trình quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước niên độ 

2020. 



3 

 

  

+ Các cơ quan, đơn vị được kiểm toán làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá 

nhân trong việc không triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị 

của Kiểm toán Nhà nước đối với niên độ 2019 trở về trước theo Nghị quyết của 

Quốc hội. 

Báo cáo kết quả gửi Sở Nội vụ tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo 

cáo Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

Trường hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện báo cáo 

theo quy định nêu trên, theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Luật ngân sách nhà 

nước năm 2015, khoản 2 Điều 34 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 

12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

ngân sách nhà nước, khoản 3 Điều 17 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 

tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước, 

giao Sở Tài chính đề nghị Kho bạc Nhà nước tạm đình chỉ chi ngân sách nhà 

nước cho đến khi nhận được báo cáo. 

Cơ quan có thẩm quyền khi duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách nhà 

nước năm 2021 của các cơ quan, đơn vị trực thuộc hoặc ngân sách cấp dưới phải 

theo đúng chế độ và thời gian quy định; đồng thời lưu ý đôn đốc việc thực hiện 

các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước chưa thực hiện hoặc mới thực 

hiện được một phần; trong đó nêu rõ lý do, biện pháp để xử lý dứt điểm các kết 

luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. 

3. Giao Cục Thuế, Cục Hải quan: 

- Kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 

xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo đúng thẩm quyền, đảm bảo thời 

hạn quy định tại Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội. 

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 

26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt 

chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân 

sách nhà nước trong năm 2021, tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm 2022 và 

ước thực hiện cả năm 2022, gửi về Sở Tài chính để tổng hợp trước ngày 25 

tháng 9 năm 2022. 

4. Giao Sở Tài chính:  

- Tổng hợp chung việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước cùng 

với Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 trước ngày 30 tháng 9 

năm 2022. 
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- Tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Hội đồng 

nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26 

tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm 

nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách 

nhà nước trong năm 2021 cùng với Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 

2021 trước ngày 30 tháng 9 năm 2022 

5. Giao Sở Nội vụ: Tổng hợp báo cáo kết quả xử lý vi phạm của các tổ 

chức, đơn vị, cá nhân liên quan trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 

 (Kèm Công văn số 8256/BTC-KBNN ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Bộ 

Tài chính). 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, TH8 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Khánh          
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