
UBND TỈNH HOÀ BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /STC-QLNS            Hoà Bình, ngày       tháng 11 năm 2020 

V/v: rà soát các khoản phải nộp 

vào ngân sách nhà nước 

 

 

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Toà án nhân dân tỉnh; 

- Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cùng với tình trạng thiếu nước cho sản 

xuất thuỷ điện, thu ngân sách nhà nước những tháng đầu năm đạt thấp, thực hiện 

đến hết tháng 10/2020 đạt 2.853,1 tỷ đồng, bằng 64% dự toán Thủ tướng Chính 

phủ giao và đạt 57% chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Thực hiện ý kiến kết luận của của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi 

làm việc ngày 18/11/2020 với Ban Chỉ đạo đôn đốc thu, nộp ngân sách nhà nước 

tỉnh Hòa Bình theo Thông báo số 8169/TB-VPUBND ngày 20/11/2020 của Văn 

phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, để đáp ứng nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chi 

đã được giao dự toán, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước ở 

mức cao nhất, Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân 

dân các huyện, thành phố chỉ đạo bộ phận chuyên môn, cụ thể như sau: 

- Rà soát tất cả các tài khoản tiền gửi, tài khoản tạm thu, tạm giữ của đơn 

vị mình, xử lý theo quy định, nộp ngay các khoản phải nộp vào ngân sách nhà 

nước. 

- Rà soát các khoản được cấp bằng lệnh chi tiền trong năm 2020, trường 

hợp không sử dụng hết thì phối hợp với Sở Tài chính và Kho bạc nhà nước nộp 

trả ngân sách. 

- Rà soát các khoản phải nộp theo kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm 

toán,… nếu có thực hiện nộp ngay vào ngân sách nhà nước. 

- Rà soát các khoản ghi thu, ghi chi, nếu đủ điều kiện khẩn trương thực 

hiện ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước. 

Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các 

huyện, thành phố khẩn trương phối hợp thực hiện và báo cáo kết quả về Sở Tài 

chính trước ngày 12/12/2020 để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Cục Thuế tỉnh (p/h) ; 

- Phòng TC-KH các huyện, TP; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT (Th). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

        Bùi Văn Thắng 
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