
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CỦA SỞ TÀI CHÍNH 

 Về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách  

nhà nước trên địa năm 2021  
 (Kèm theo Kế hoạch số 811/KH-HĐND -KTNS, ngày 18  /10/2021  

của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh) 

 

I. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị 

quyết của HĐND tỉnh. 

- Kết quả thực hiện cụ thể đối với từng nội dung cụ thể của Nghị quyết 

HĐND tỉnh ban hành. 

- Đánh giá hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai thực 

hiện và nguyên nhân. 

- Nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới; những đề 

xuất, kiến nghị. 

II. Thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 

2021. 

2. Tình hình, kết quả thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021, trong đó 

đánh giá phân tích về kết quả thu ngân sách đối với các khoản thu, các sắc thuế, 

các huyện, thành phố. 

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2021, trong đó 

đánh giá kết quả chi đối với từng nhóm nhiệm vụ chi, từng huyện; tình hình sử 

dụng nguồn chi khác, nguồn dự phòng ngân sách, nguồn dự trữ tài chính, nguồn 

tăng thu, tiết kiệm chi; chi phòng chống dịch covid-19; hỗ trợ các đối tượng bị 

tác động từ covid-19; Công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; 

số tạm ứng, hoàn ứng trong năm... 

 (lập biểu số liệu chi tiết kèm theo). 

3. Đánh giá các nội dung khác liên quan. 

4. Những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân. 

5. Biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 

năm 2022. 

 III. Đề xuất, kiến nghị 



 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CỦA CỤC THUẾ 

 Về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 

 trên địa bàn tỉnh năm 2021 
(Kèm theo Kế hoạch số 811/KH-HĐND -KTNS, ngày 18  /10/2021  

của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh) 

I. Đánh giá, phân tích tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thu 

NSNN trên địa năm 2021 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dự toán ngân sách năm 2021; 

 2. Tình hình thực hiện, kết quả thu NSNN trên địa bàn năm 2021 theo 

từng lĩnh vực thu, sắc thuế, địa bàn các huyện, thành phố so với dự toán đã được 

HĐND tỉnh quyết nghị và so với cùng kỳ (lý do tăng, giảm và nguyên nhân tăng 

giảm theo từng lĩnh vực thu, từng sắc thuế, địa bàn); kết quả thu phí sử dụng 

công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực 

cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; quản lý nợ đọng thuế và xử lý nợ đọng 

thuế năm 2021; Phân tích, phân loại nợ đọng thuế; nguyên nhân, giải pháp… 

3. Kết quả thực hiện chống thất thu ngân sách nhà nước, xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm trốn thuế, gian lận về thuế, trong đó tập trung vào các nội 
dung: Đề án chống thất thu đối với hoạt động kinh doanh vận tải và xe máy 
chuyên dụng, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 
hoạt động thương mại điện tử; các khoản thu từ đất; tài nguyên khoảng sản; kinh 
doanh vận tải, bến bãi, nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú; xây dựng cơ bản; 
hoạt động kinh doanh xăng dầu; phí bảo vệ môi trường… 

4. Đánh giá, phân tích tác động của việc thực hiện các cơ chế, chính sách 

của Trung ương về thuế, việc chấp hành pháp luật về thuế của các tổ chức, cá 

nhân trên địa bàn; tình hình sản xuất kinh doanh các thành phần kinh tế, các yếu 

tố thị trường, giá cả,... tác động đến thu ngân sách năm 2021. 

 5. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về thuế, quản lý việc cấp 

phát, sử dụng hóa đơn, chứng từ. 

6. Đánh giá các nội dung khác liên quan. 

7. Thuận lợi, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ 

thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn. 

8. Biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện thu NSNN trên địa bàn tỉnh năm 

2022. 

 II. Đề xuất, kiến nghị 



 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH 

 Về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 

 trên địa bàn tỉnh năm 2021 

(Kèm theo Kế hoạch số 811/KH-HĐND -KTNS, ngày 18  /10/2021  

của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh) 

 

I. Đánh giá, phân tích tình hình, kết quả thực hiện dự toán thu NSNN 

trên địa bàn tỉnh năm 2021: 

1. Công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện dự toán ngân sách năm 2021.  

2. Tình hình thực hiện, kết quả thu thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, 

thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu và các khoản 

thu khác năm 2021 so với dự toán thu ngân sách được HĐND tỉnh giao và so 

với cùng kỳ năm 2020;  

 3. Đánh giá tình hình hoạt động xuất, nhập khẩu; tình hình chấp hành 

pháp luật thuế của các tổ chức, cá nhân hoạt động XNK qua địa bàn; phân tích 

các yếu tố, cơ chế, chính sách của nhà nước tác động đến thực hiện nhiệm vụ thu 

ngân sách nhà nước năm 2021.  

 4. Đánh giá tình hình quản lý nợ đọng thuế và xử lý nợ đọng thuế năm 

2021; Phân tích, phân loại nợ đọng thuế; nguyên nhân, giải pháp. 

 5. Đánh giá kết quả sự phối hợp giữa các cấp, các ngành có liên quan 

trong công tác quản lý thu NSNN; công tác chống buôn lậu, gian lận và vận 

chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; khó khăn, hạn chế, nguyên nhân; kiến 

nghị biện pháp, giải pháp tăng cường công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả các 

hoạt động nêu trên.   

 6. Đánh giá các nội dung khác liên quan.  

 7. Đánh giá chung thuận lợi, khó khăn, hạn chế, tồn tại, nguyên nhân 

trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn năm 2021. 

 8. Phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022. 

 (có biểu số liệu tổng hợp, chi tiết số thu ngân sách từng địa bàn cửa khẩu kèm theo). 

 II. Đề xuất, kiến nghị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH 

 Về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước  

trên địa bàn tỉnh năm 2021 

(Kèm theo Kế hoạch số 811/KH-HĐND -KTNS, ngày 18  /10/2021  

của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh) 

 

I. Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý ngân sách 

1. Công tác quản lý ngân sách trên địa bàn tỉnh 

- Công tác quản lý thu ngân sách. 

- Công tác quản lý, kiểm soát chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ 

bản, các chương trình, vốn sự nghiệp…  

- Kết quả giải ngân các nguồn vốn. 

2. Tình hình thực hiện quyết toán vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp 

có tính chất XDCB, vốn chương trình mục tiêu Quốc gia và các nguồn vốn 

khác năm 2021 

- Vốn đầu tư XDCB ngân sách TW, địa phương. 

- Các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng. 

- Tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn. 

- Nợ xây dựng cơ bản. 

- Các dự án giải ngân chậm so với kế hoạch. 

3 Công tác quản lý tiền mặt, tài sản và các nội dung khác 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp 

II. Khó khăn, hạn chế 

III. Đề xuất, Kiến nghị 

 



ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CỦA BAN QUẢN LÝ  

KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG – LẠNG SƠN 

 Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/07/2019 

của HĐND tỉnh về mức thu, cơ quan tổ chức thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân 

chia phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích 

công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

(Kèm theo Kế hoạch số 811/KH-HĐND -KTNS, ngày 18  /10/2021  

của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh) 

 

 

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết 

của HĐND tỉnh. 

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết từ khi ban hành đến hết tháng 9/2021 

1. Kết quả thực hiện đối với từng nội dung được quy định trong Nghị 

quyết (công tác thu, chi, có các số liệu cụ thể) 

2. Đánh giá chung (thuận lợi, khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong công 

tác triển khai thực hiện) 

3. Nguyên nhân 

III. Nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới;  

IV. Đề xuất, kiến nghị. 
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