
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

       

Số:2117/UBND-TC  
V/v triển khai thực hiện Văn bản 

số 8299/BTC-NSNN ngày 

08/7/2020 của Bộ Tài chính 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 14 tháng 7 năm 2020 

      

Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Kho bạc nhà nước Tuyên Quang; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

         

Thực hiện Văn bản số 8299/BTC-QLNS ngày 08/7/2020 của Bộ Tài 

chính về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ 

tài chính – ngân sách địa phương những tháng cuối năm. 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ hướng dẫn tại Văn bản số 8299/BTC-QLNS 

ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp 

điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách địa phương những tháng 

cuối năm để tổ chức triển khai thực hiện các nội dung thuộc ngành, lĩnh vực, 

địa phương phụ trách đảm bảo kịp thời, đúng quy định; báo cáo, tham mưu, đề 

xuất những nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

2. Giao Sở Tài chính kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nội dung 

tại Mục 1 Văn bản này đảm bảo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản 

nên trên. Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước 

Tuyên Quang, Cục Thuế tỉnh thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực 

hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; kịp thời tham mưu, đề xuất giải 

pháp thực hiện đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu, 

chi ngân sách nhà nước đã được giao./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi: Thực hiện; 

- CT, PCT UBND tỉnh  (Báo cáo); 

- CVP UBND tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu VT (Huy. TC) 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Tạ Văn Dũng 
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