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CHỈ THỊ
Về việc ñiều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước
những tháng cuối năm 2014

Trong 9 tháng ñầu năm 2014, các cấp, các ngành, các tổ chức kinh tế trên ñịa
bàn tỉnh ñã chủ ñộng, tích cực triển khai các giải pháp của Chính phủ, các Bộ, ngành
Trung ương và chỉ ñạo Tỉnh ủy, HðND, UBND tỉnh về ñiều hành thực hiện kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; nhờ ñó tình
hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, ñúng hướng và ñạt ñược kết quả
khả quan trên hầu hết các lĩnh vực. Tuy nhiên, kinh tế ñịa phương vẫn còn gặp khó
khăn, thách thức, hoạt ñộng sản xuất kinh doanh có phục hồi nhưng còn chậm; nhiều
doanh nghiệp vẫn ñang gặp khó khăn về tài chính, khó tiếp cận các nguồn vốn; tăng
trưởng tín dụng thấp; thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước ít thuận lợi;
công tác xúc tiến ñầu tư còn hạn chế, tiến ñộ triển khai thi công một số công trình
xây dựng cơ bản còn chậm; thiên tai diễn biến phức tạp... ñã ảnh hưởng tới kết quả
thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách và tiến ñộ thu ngân sách năm 2014. Ngoài ra,
việc khắc phục những tồn tại trong ñiều hành ngân sách nhà nước (tình trạng nợ ñọng
thuế, phân bổ, bố trí vốn ngân sách phân tán, việc giải ngân vốn ñầu tư XDCB...) tuy
ñã ñược cải thiện và ñạt một số kết quả bước ñầu, nhưng tiến ñộ còn chậm.
ðể giải quyết các khó khăn, thách thức, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014 ñã ñược Thủ tướng Chính
phủ, HðND tỉnh giao; chủ ñộng ñáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết phát sinh
trên ñịa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, ñơn vị thuộc tỉnh,
UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục bám sát các nội dung chỉ ñạo của Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của HðND tỉnh ñể chủ ñộng chỉ ñạo, ñiều hành
thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán
ngân sách ñịa phương năm 2014; ñồng thời triển khai quyết liệt, có hiệu quả Chỉ thị
số 25/CT-TTg ngày 13/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số
13019/BTC-NSNN ngày 16/9/2014 của Bộ Tài chính về ñiều hành thực hiện

