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Bắc Yên, ngày         tháng 6 năm 2021 

 

   
Kính gửi: 

 

 

 
- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường ; 
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

- Kho bạc nhà nước huyện Bắc Yên ; 
- Chi cục thuế khu vực Phù Yên – Bắc Yên; 

- Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện; 
- Các đơn vị dự toán; 

- UBND các xã, thị trấn. 
  

 Thực hiện chương trình công tác tháng 6  năm 2021 của UBND huyện Bắc 
Yên. Để chuẩn bị nội dung làm việc giữa UBND huyện với các ngành về thu, chi 

ngân sách, Chủ tịch UBNDhuyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Đối với công tácthu ngân sách 

1.1. Giao Chi cục thuế khu vực Phù Yên - Bắc Yên: 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn huyện quý 

2 và thực hiện 6 tháng đầu năm 2021;  nhiệm vụ thu ngân sách quý 3 /2021 và 6 
tháng cuối năm.Báo cáo tình hình nợ thuế,trong đó rõ số nợ thuế dưới 90 này, số 

nợ thuế trên 90 ngày, phương án thu nợ thuế. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình thực hiện, kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện.  

- Báo cáo kết quả xây dựng dự toán thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 

2022 chi tiết theo từng sắc thuế, các khoản phí, lệ phí. Khi xây dựng số giao thu 
năm 2022 cần quan tâm đến số giao tăng thu đối với các khoản thu bền vững, 

không bền vững. 

2. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với Chi nhánh văn 

phòng  đăng ký đất đai báo cáo kết quả thu tiền đấu giá đất, thu cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất quý 2, thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 , nhiệm vụ thực 

hiện quý 3/2021 và 6 tháng cuối năm. Dự kiến các vị trí đấu giá đất năm 2021 
theo Kế hoạch số 2250/KH -UBND ngày 07/12/2020 của UBND huyện; kế 

hoạch đấu giá chi tiết; tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình 
thực hiện, kiến nghị, đề xuất. 

3. UBND các xã, thị trấn: Báo cáo kết quả thu ngân sách quý 2 và thực 
hiện 6 tháng đầu năm 2021; nhiệm vụ thu ngân sách quý 3/2021 và 6 tháng cuối 

năm. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, 
kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện. 



2. Đối với chi ngân sách nhà nước 

2.1. Giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn: Báo 

cáo tình hình thực hiện dự toán chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản, 
chi sự nghiệp kinh tế, chi đảm bảo xã hội, chi sự nghiệp giáo dục quý 2 và 6 
tháng đầu năm, nhiệm vụ  thực quý 3 và 6 tháng cuối năm 2021 (bao gồm nguồn 

kinh phí chuyển nguồn  năm 2020 sang năm 2021, dự toán giao năm 2021). 

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị 

của kiểm toán nhà nước giao tại Thông báo số 27/TB -UBND ngày 17/3/2021 của 
UBND huyện. 

2. Giao Kho bạc Nhà nước huyện:Báo cáo công tác kiểm soátchi ngân 
sách; báo cáo kết quả thực hiện chi ngân sách chi tiết đến từng đơn vị (chi thường 

xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi chương trình mục tiêu …)quý 2/2021 và 6 
tháng đầu năm; nhiệm vụ thực hiện quý 3/2021 và 6 tháng cuối năm 2021 , khó 

khăn vướng mắc, kiến nghị, đề xuất. 

3. Thời gian hoàn thành: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

hoàn thành và gửi báo cáogửi về phòng Tài chính - Kế hoạchchậm nhất 
08h00ngày 15/6/2021. 

4. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch:Báo cáo kết quả điều hành ngân 
sách quý 2/2021 và 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ thực hiện quý 3/2021 và 
6 tháng cuối năm 2021 . Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình thực hiện, kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện. Hoàn thành, 
gửi báo cáo về UBND huyệnchậm nhất ngày 16/6/2021. 

 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vịnghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 
- Như kính gửi; 
- Lưu VT, (TCKH). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Trịnh Thị Phượng 
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