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ñ. Chi trả nợ lãi, phí vay

:

e. Chi theo mục tiêu

: 2.656.444 triệu ñồng

3. Kế hoạch chi trả nợ vay

:

3.800 triệu ñồng
109.552 triệu ñồng

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 có Phụ lục số 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 6a, 7, 8,
9, 10, 11, 12 kèm theo.
ðiều 2. Hội ñồng nhân dân tỉnh nhất trí các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nêu
trong Tờ trình số 145/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách Hội ñồng nhân dân tỉnh; ñồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ, biện pháp
sau ñây:
1. Ủy ban nhân dân tỉnh giao và chỉ ñạo các cấp, các ngành thực hiện dự toán
ngân sách nhà nước năm 2019 ñúng theo quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước và
các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
2. Quản lý chặt chẽ các nguồn thu phát sinh trên ñịa bàn ñể ñảm bảo thu ñúng,
thu ñủ và kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước theo quy ñịnh của pháp luật;
ñồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh các hành vi
buôn lậu, trốn thuế, nợ ñọng thuế; chống thất thu ngân sách nhà nước; chống buôn
lậu và gian lận thương mại, nhất là lĩnh vực hoạt ñộng kinh doanh dịch vụ nhà hàng,
khách sạn, vận tải....Tiếp tục thực hiện ðề án tăng cường quản lý hoạt ñộng kinh
doanh xăng dầu bằng biện pháp dán tem niêm phong ñồng hồ ñếm tổng các cột ño
xăng dầu nhằm chống thất thu ngân sách. ðồng thời, khẩn trương kiện toàn bộ máy
phù hợp với quy ñịnh về phân công cơ quan thuế quản lý ñối tượng nộp thuế.
3. Thực hiện tiết kiệm triệt ñể các khoản chi thường xuyên; giảm tối ña kinh phí
tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; hạn chế bố trí kinh phí ñi nghiên cứu, khảo sát
trong và ngoài nước; thực hiện công tác mua sắm theo quy ñịnh của Trung ương; ñẩy
mạnh cải cách hành chính trong quản lý chi ngân sách nhà nước. Quản lý chặt chẽ
việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước và chi chuyển nguồn sang năm sau.
4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nguồn thu, nhiệm vụ chi
ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh quyết ñịnh phân cấp, tích cực chủ ñộng ñiều hành ngân
sách cấp mình, bảo ñảm nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên ñịa bàn, trừ những
trường hợp thiên tai, lũ lụt,... vượt quá khả năng của ngân sách huyện, thị xã, thành
phố; ưu tiên bố trí vốn ñể xử lý nợ ñọng xây dựng cơ bản trong kế hoạch phân bổ vốn
ñầu tư từ ngân sách ñịa phương; chủ ñộng dành 50% số tăng thu ngân sách hàng năm
ñể tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy ñịnh, phần còn lại ưu tiên ñể chi

