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Phần I 

  ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  

TÀI CHÍNH-NSNN NĂM 2018 

 

Nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018 được triển khai trong bối cảnh kinh 

tế tiếp tục chuyển biến tích cực, song cũng tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, 

cả từ môi trường quốc tế và trong nước. 

Thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp 

thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự nỗ lực phấn đấu cao của cả hệ 

thống chính trị từ trung ương đến địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân 

dân cả nước; với quyết tâm cao, ngành Tài chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ tài chính - NSNN năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục 

tiêu phát triển kinh tế xã hội. Cụ thể như sau: 

1. Tổ chức điều hành thu, chi NSNN chủ động, đảm bảo chặt chẽ, kỷ 

luật, kỷ cương, kết hợp hài hòa với chính sách tiền tệ và các chính sách kinh 

tế khác để đạt mục tiêu chung, góp phần quan trọng vào việc cơ cấu lại 

NSNN, quản lý nợ công bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững 

theo Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 

25/2016/QH14 của Quốc hội: 

a) Ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng trình Thủ tướng 

Chính phủ phương án điều hành NSNN năm 2018 theo các kịch bản tăng trưởng 

kinh tế nhằm đảm bảo cân đối ngân sách các cấp, giữ bội chi và tổng mức vay 

của NSNN trong phạm vi Quốc hội cho phép trong mọi tình huống. Bộ Tài chính 

cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 

08/11/2018 về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp 

hành pháp luật NSNN nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém đã xảy ra thời 

gian qua, đưa việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương tài chính - NSNN thực sự đi vào 

cuộc sống. Đồng thời, có văn bản hướng dẫn các địa phương tăng cường công 

tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018, đề ra các giải 

pháp điều hành cân đối NSĐP chủ động, tích cực. 
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b) Trong tổ chức thực hiện thu NSNN, ngay từ đầu năm Bộ Tài chính đã tập 

trung chỉ đạo triển khai tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN năm 2018; chủ 

động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và chính quyền địa phương làm tốt 

công tác quản lý thu, chú trọng khai thác nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế (cả đối 

tượng và địa bàn); đẩy mạnh chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại; 

quyết liệt xử lý nợ thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế,... Đồng 

thời chú trọng cải cách hành chính, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho 

người nộp thuế.  

Cùng với kinh tế tăng trưởng cao hơn kế hoạch, kết hợp với các giải pháp 

đã thực hiện, đến hết 31/12/2018, thu cân đối NSNN ước đạt 1.422,7 nghìn tỷ 

đồng, vượt 103,5 nghìn tỷ đồng (+7,8%) so dự toán (trong đó, thu NSTW vượt 

4,3%, thu NSĐP vượt 12,5% so dự toán), tăng 64,3 nghìn tỷ đồng so báo cáo 

Quốc hội, tỷ lệ động viên đạt 25,7%GDP, riêng thuế và phí đạt 21,1%GDP (mục 

tiêu giai đoạn 2016-2020 tương ứng là 23,5%GDP và 21%GDP). 

c) Công tác điều hành chi NSNN được thực hiện chủ động, tích cực, với 

phương châm chặt chẽ, tiết kiệm xuyên suốt từ khâu phân bổ dự toán cho đến 

quá trình thực hiện. Các bộ, ngành và địa phương đã chủ động rà soát, sắp xếp, 

thực hiện chi, gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; thực hiện 

mua sắm tài sản công theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định, đảm bảo 

tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường công khai, minh bạch sử dụng NSNN.  

Nhờ thu ngân sách đạt khá, các nhiệm vụ chi ngân sách cũng được đảm bảo 

theo dự toán, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh tế, chính trị của các đơn vị sử dụng 

ngân sách và có thêm nguồn lực xử lý kịp thời các nhiệm vụ quan trọng, cấp 

bách phát sinh về đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, khắc phục hậu quả thiên 

tai, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Cơ cấu chi ngân sách chuyển 

dịch tích cực, tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt trên 27%1 (mục tiêu giai đoạn 

2016-2020, chi thường xuyên dưới 62% tổng chi NSNN. Dự phòng ngân sách 

các cấp được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định; trong đó, NSTW đã sử 

dụng trên 2,5 nghìn tỷ đồng dự phòng để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu 

quả bão, lụt, hỗ trợ giống khôi phục sản xuất sau thiên tai. Bên cạnh đó, đã xuất 

cấp trên 122,4 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu đói, cứu trợ cho nhân dân, 

hỗ trợ học sinh vùng khó khăn. 

Riêng công tác giải ngân vốn đầu tư XDCB nguồn NSNN vẫn chậm chuyển 

biến. Ước tính đến 31/12/2018, vốn giải ngân mới đạt 67,6% dự toán (cùng kỳ 

năm 2017 đạt 70,7% dự toán), trong đó vốn ngoài nước đạt 39,6%, vốn trái 

phiếu Chính phủ đạt 40,4% dự toán.  

d) Bội chi NSNN năm 2018 ước dưới 3,6%GDP thực hiện (dự toán 

3,7%GDP); nợ công dưới 61%GDP. Công tác quản lý nợ công có tiến bộ, thời 

                                              
1 Bao gồm chi từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất và sử dụng dự phòng ngân sách cho những công trình cấp bách, 

dự án phòng chống thiên tai, chống biến đổi khí hậu. 
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hạn khoản vay được kéo dài, lãi suất theo xu hướng hạ thấp, hạn chế tác động 

của các rủi ro.  

Nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, 

Bộ Tài chính đã thường xuyên chia sẻ thông tin về tình hình thu, chi NSNN, tình 

hình giải ngân vốn đầu tư XDCB với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) để đảm bảo 

sự đồng bộ, thống nhất trong công tác điều hành thị trường tài chính và thị 

trường tiền tệ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với NHNN trong việc tập trung quản 

lý các khoản tiền tạm thời nhàn rỗi của NSNN; điều hòa luồng tiền ngoại tệ giữa 

NSNN với NHNN; tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ với khối lượng, lãi 

suất và thời điểm phát hành phù hợp, kết hợp với điều hành sử dụng hiệu quả 

ngân quỹ nhà nước, qua đó vừa đáp ứng được yêu cầu huy động vốn cho NSNN, 

vừa góp phần thực thi chính sách tiền tệ, ổn định tỷ giá, lãi suất. 

2. Công tác xây dựng thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, thúc đẩy mạnh 

mẽ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển 

doanh nghiệp:  

a) Về công tác xây dựng thể chế: Năm 2018, Bộ Tài chính đã trình Quốc hội 

cho ý kiến 01 dự án luật; trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành 02 nghị 

quyết; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 48 đề án (gồm: 01 nghị quyết, 25 

nghị định, 10 quyết định và 12 đề án khác); ban hành theo thẩm quyền 130 thông 

tư. Mặc dù khối lượng văn bản được giao chủ trì xây dựng là khá lớn, song với 

quyết tâm cao, Bộ Tài chính đã hoàn thành nhiệm vụ được giao (trong tổng số 

163 nghị định Chính phủ đã ban hành trong năm 2018, có 31 nghị định Bộ Tài 

chính đã trình, chiếm gần 20%), cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra cả về tiến độ 

và chất lượng. Đồng thời, đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến 

văn bản, chính sách, chế độ mới; tăng cường đối thoại, hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp, nhất là trong lĩnh vực thuế và hải quan. 

Cho đến nay, việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách, chế độ về 

tài chính - NSNN đã đáp ứng được yêu cầu đề ra là phù hợp với tình hình thực tế 

và cam kết hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

tài chính - NSNN, tăng cường quản lý thu, chi NSNN chặt chẽ, quản lý, sử dụng 

tài sản công hiệu quả, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính; đồng thời, cải thiện 

môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế. Ví dụ như, đối với sản xuất nông nghiệp, Bộ Tài chính đã trình 

Chính phủ ban hành 03 nghị định hướng dẫn về: (i) bảo hiểm nông nghiệp, (ii) 

quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, (iii) 

quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, rà soát các chính 

sách thuế, phí, lệ phí đối với lĩnh vực nông nghiệp theo hướng áp dụng các mức 

ưu đãi cao nhất, giảm tối đa việc huy động từ lĩnh vực này nhằm tháo gỡ khó 

khăn, khuyến khích đầu tư để ổn định và phát triển sản xuất nông nghiệp. Đối 

với ngành công nghiệp sản xuất ô tô, trong bối cảnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu 
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đãi đặc biệt ATIGA đối với xe ô tô nguyên chiếc các loại giảm xuống 0% từ 

ngày 01/01/2018, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành nghị định về 

Chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện ô tô; đồng thời, tiếp tục áp dụng 

các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất, phát 

triển ngành công nghiệp hỗ trợ ở trong nước.    

b) Về đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh: Bộ Tài 

chính đã hoàn thành 85/85 nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch năm 

2018. Đồng thời, tập trung triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 

19-2018/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

năm 2018 và những năm tiếp theo, với 66 giải pháp, nhiệm vụ gắn với 188 sản 

phẩm đầu ra; đã bãi bỏ 18 thủ tục hành chính trong tổng số 166 thủ tục cần rà 

soát bãi bỏ (chiếm 10,8%) và đơn giản hoá đối với 111 thủ tục trong tổng số 139 

thủ tục cần rà soát đơn giản hóa (chiếm 79,9%); thực hiện cắt giảm và đơn giản 

hóa 117/190 điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý (đạt 61,6%).  

Trong năm 2018, Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo tiếp tục mở rộng ứng 

dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa trong lĩnh vực tài chính; nâng cao chất 

lượng khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, mở rộng diện hoàn thuế điện tử2; tăng 

cường kết nối thông tin nộp thuế điện tử giữa các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc 

và các ngân hàng thương mại, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí giao dịch 

hành chính cho doanh nghiệp. Cơ quan Hải quan đã cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến tối thiểu đạt mức độ 3 đối với 173/183 thủ tục hành chính. Có 12/14 bộ, 

ngành tham gia kết nối với 145/284 thủ tục hành chính được thực hiện qua cơ 

chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN; số lượng hàng hóa xuất nhập 

khẩu phải kiểm tra chuyên ngành giảm 6% (từ 82.760 xuống còn 77.736 mặt 

hàng) so với quý II năm 2015 (mục tiêu giảm 50%). 

c) Về công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế: Thực hiện Nghị quyết 

số 39 của Bộ Chính trị, năm 2018 Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm chỉ tiêu 

biên chế công chức 4,7% so chỉ tiêu được giao năm 2015. Bên cạnh đó, tích cực 

triển khai các Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị TW 6 (khóa XII), trong năm 

2018, Bộ Tài chính đã cắt giảm được 536 đầu mối, trong đó 05 đơn vị cấp phòng 

và tương đương thuộc các vụ/cục thuộc cơ quan Bộ; 03 cấp phòng thuộc đơn vị 

sự nghiệp thuộc Bộ; 25 đơn vị cấp phòng thuộc cơ quan tổng cục; 67 đơn vị cấp 

chi cục và tương đương; 436 đơn vị cấp tổ (đội) tại địa phương. 

3. Tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trong cơ cấu lại nền kinh tế gắn 

với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng 

suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế: 

a) Về tái cấu trúc thị trường tài chính: 

                                              
2 Đến nay, đã có 99,92% số doanh nghiệp thực hiện tự kê khai thuế qua mạng, 99,41% số doanh nghiệp đăng ký 

nộp thuế điện tử, 93,14% số hồ sơ hoàn thuế được hoàn điện tử. 
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- Đối với thị trường chứng khoán: Bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, Bộ Tài 

chính đã trình Chính phủ Đề án hợp nhất 2 Sở giao dịch chứng khoán; đang tập 

trung hoàn thiện Đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán và bảo hiểm giai đoạn 

2018-2020 và định hướng đến năm 2025. Triển khai các giải pháp phát triển thị 

trường, đa dạng hóa các nhà đầu tư, thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Tăng cường 

thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm.  

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán có nhiều biến động, hoạt động của 

thị trường chứng khoán Việt Nam nhìn chung ổn định, quy mô thị trường đạt 

khoảng 78% GDP, tăng trên 11% so cuối năm 2017, vượt mục tiêu đạt 70% GDP 

vào năm 2020. 

- Đối với thị trường bảo hiểm: Hoạt động của thị trường bảo hiểm tiếp tục 

phát triển. Hiện nay có 64 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bảo hiểm, trong đó 

có 30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 

02 doanh nghiệp tái bảo hiểm, 14 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Năm 2018, 

tổng doanh thu phí bảo hiểm ước tăng 24%, tổng giá trị tài sản của các doanh 

nghiệp kinh doanh bảo hiểm tăng 21,1%, vốn đầu tư trở lại nền kinh tế tăng 

29,5% so với năm 2017. 

b) Về tái cơ cấu DNNN: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các đề án, chính sách 

về sắp xếp, đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN; Bộ Tài 

chính đã trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung về đầu tư vốn nhà 

nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và 7 nghị 

định về điều lệ và tổ chức hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty. Đồng thời, đã 

tích cực phối hợp, đôn đốc với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đẩy 

nhanh tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.  

Năm 2018, có 19 doanh nghiệp được phê duyệt phương án tái cơ cấu, 15/85 

doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa; 21 doanh nghiệp thực hiện 

bán cổ phần lần đầu. Các tập đoàn, tổng công ty đã thực hiện đấu giá cổ phần, 

thoái vốn thu về cho nhà nước gần 40 nghìn tỷ đồng. 

c) Về cơ cấu lại NSNN và nợ công:  

Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch hành động của ngành tài chính, với 166 

nhiệm vụ/đề án cụ thể để thực hiện Nghị quyết số 07 của Bộ Chính trị về chủ 

trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính 

quốc gia an toàn, bền vững.  

Tích cực xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật quản lý nợ công. 

Đã cập nhật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chương trình quản lý nợ trung hạn 3 

năm giai đoạn 2018-2020; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch vay, 

trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018. 

Tiếp tục cơ cấu lại nợ công theo hướng bền vững, đảm bảo khả năng trả nợ. 

Kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ bình quân năm 2018 là 12,63 năm; lãi 
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suất bình quân khoảng 4,67%/năm, giảm 1,31% so với năm 2017 (5,98%). Nhà 

đầu tư trái phiếu Chính phủ ngày càng đa dạng hơn, tỷ trọng nắm giữ trái phiếu 

của ngân hàng thương mại từ 78% cuối năm 2016 giảm xuống còn khoảng 

53,1%.  

Tăng cường quản lý, giám sát nợ Chính phủ bảo lãnh; kiểm soát chặt chẽ 

bội chi và vay nợ của NSĐP. Ước tính đến 31/12/2018, dư nợ công dưới 

61%GDP, dư nợ Chính phủ dưới 52%GDP, dư nợ vay nước ngoài của quốc gia 

khoảng 49,7%GDP, trong phạm vi Quốc hội cho phép. 

d) Đẩy mạnh đổi mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập:  

Bộ Tài chính đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành và địa phương trong 

việc xây dựng nghị định hướng dẫn cơ chế tự chủ trong các lĩnh vực; quy hoạch 

mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập; ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng NSNN; sắp xếp, tổ chức lại một số đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát 

các loại phí chuyển sang cơ chế giá dịch vụ; ban hành các văn bản hướng dẫn về 

chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí. Hiện đang tổ chức đánh 

giá, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 16/2015/NĐ-CP về cơ chế tự chủ 

của đơn vị sự nghiệp công lập để đáp ứng yêu cầu tình hình mới.  

4. Tăng cường quản lý thị trường, giá cả, kiểm soát lạm phát:  

Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương quản lý, 

kiểm soát chặt chẽ giá cả các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu (xăng dầu, than, dịch vụ 

y tế, giáo dục); tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đăng ký, kê 

khai giá; xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, 

không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện bình ổn thị trường trong 

các dịp lễ, tết..., góp phần thực hiện thành công mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 

4% Quốc hội đã đề ra. Năm 2018, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 

3,54%, lạm phát cơ bản bình quân tăng 1,48% so năm 2017. 

5. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công: 

Triển khai thực hiện Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính đã 

trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 nghị quyết, 13 nghị định và 

01 quyết định (đạt 100% kế hoạch) và ban hành 7 thông tư. Đồng thời, đã tổ 

chức tập huấn, quán triệt, tuyên truyền phổ biến Luật quản lý, sử dụng tài sản 

công và các văn bản hướng dẫn cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, góp phần nâng 

cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công.  

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tài chính - ngân sách: 

Bộ Tài chính đã thực hiện 98,66 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó kiến 

nghị xử lý 64,74 nghìn tỷ đồng, gồm: (i) xử lý về tài chính trên 23,14 nghìn tỷ 

đồng, riêng kiến nghị thu vào NSNN là 17,94 nghìn tỷ đồng, đã thực hiện thu 

ngân sách 16,6 nghìn tỷ đồng, bằng 92,5% tổng số kiến nghị; (ii) xử phạt vi 

phạm hành chính 4,2 nghìn tỷ đồng; (iii) giảm lỗ 37,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó: 
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- Thanh tra Bộ Tài chính đã triển khai 42 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị 

xử lý về tài chính là 6,8 nghìn tỷ đồng, trong đó: kiến nghị thu nộp ngân sách 1,7 

nghìn tỷ đồng; giảm trừ dự toán, cấp kinh phí 86 tỷ đồng; giảm trừ quyết toán, 

không thanh toán kinh phí 32 tỷ đồng; xử lý tài chính khác 2,54 nghìn tỷ đồng.  

- Cơ quan Thuế đã thực hiện 87,2 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra và kiểm tra 

gần 597 nghìn hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế; qua đó kiến nghị xử lý thu vào 

NSNN 16,3 nghìn tỷ đồng (đã thực hiện thu 11,6 nghìn tỷ đồng, bằng 71,2% số 

kiến nghị), kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 4,2 nghìn tỷ đồng, giảm lỗ 37,4 

nghìn tỷ đồng.  

- Cơ quan Hải quan đã thực hiện 6,9 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến 

nghị xử lý tài chính gần 3,7 nghìn tỷ đồng, trong đó thu vào NSNN gần 3,29 

nghìn tỷ đồng (đã thực hiện thu 2,39 nghìn tỷ đồng, bằng 72,6% số kiến nghị).  

- Các cơ quan Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước, Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm cũng tích cực triển 

khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch đã đề ra. Qua đó 

phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai phạm. 

Đồng thời, làm tốt vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Tài 

chính cũng đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển 

khai đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đã bắt giữ 15,54 

nghìn vụ buôn lậu, gian lận thương mại; thu nộp NSNN khoảng 307 tỷ đồng; cơ 

quan Hải quan đã khởi tố 62 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 130 vụ; đã bắt giữ 

191 vụ vi phạm liên quan đến chất ma túy. 

7. Chủ động hội nhập tài chính quốc tế: 

Bộ Tài chính đã tích cực tham gia các hoạt động hợp tác tài chính khu vực, 

quốc tế; thực hiện cắt giảm thuế theo lộ trình đã cam kết. Chủ động phối hợp với 

các bộ, ngành xây dựng các phương án đàm phán về cắt giảm thuế, quy tắc xuất 

xứ và dịch vụ tài chính trong các hiệp định Việt Nam đang tham gia. Thực hiện 

các giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài nhằm phát triển sản 

xuất, kinh doanh.   

Đánh giá chung, năm 2018 toàn ngành Tài chính đã chủ động đề xuất, triển 

khai đồng bộ các giải pháp tài chính - NSNN theo Nghị quyết 07-NQ/TW của Bộ 

Chính trị, Nghị quyết số 25/2016/QH14 của Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP 

của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành toàn diện các 

nhiệm vụ tài chính - NSNN, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội của đất nước. 

Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, còn phát sinh nhiều khó khăn, 

thách thức, tác động không thuận đến việc thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN; 

đáng chú ý là việc cơ cấu lại nền kinh tế và đầu tư công còn chậm; cổ phần hóa, 

thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nhiệm vụ xử lý những dự án trọng điểm 

thua lỗ của Nhà nước chuyển biến chưa rõ nét; giải ngân vốn đầu tư công chậm; 
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nợ nước ngoài của quốc gia còn ở mức cao; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương tài 

chính chưa nghiêm; tình trạng thất thoát, lãng phí vẫn còn xảy ra tại một số cơ 

quan, đơn vị. 

Phần II 

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NSNN NĂM 2019  
 
 

1. Căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 

2019 đã được Quốc hội thông qua, bám sát chủ đề năm 2019 của Chính phủ: 

“Kỷ cương, liêm chính, hành động, bứt phá, sáng tạo, phát triển”, xác định mục 

tiêu, nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2019 như sau:  

Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, phối hợp đồng bộ 

với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, tiếp tục ổn 

định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tăng cường 

kỷ luật tài chính - NSNN; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cơ cấu lại NSNN 

và nợ công theo hướng an toàn, bền vững, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển; 

đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp 

công; tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực tài chính 

nhà nước gắn với huy động các nguồn lực xã hội để thúc đẩy phát triển kinh tế, 

thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng. 

2. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2019, Bộ Tài 

chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện có hiệu 

quả các nội dung sau: 

Một là, điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, phối hợp đồng bộ, linh hoạt 

với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy 

sản xuất - kinh doanh phát triển; thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ 

cấu lại NSNN đã đề ra; quyết liệt công tác thu ngân sách; quản lý, điều hành chi 

ngân sách theo dự toán, chặt chẽ, tiết kiệm: 

- Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về thuế theo 

hướng mở rộng cơ sở thuế, chống xói mòn nguồn thu, chống chuyển giá, cơ cấu 

lại nguồn thu, tăng cường vai trò chủ đạo của NSTW. Phấn đấu tăng thu khoảng 

5% so với dự toán và đạt tỷ lệ động viên ở mức 23,5%GDP. Đẩy mạnh chống 

thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại, trốn thuế. Tăng cường thanh tra, kiểm 

tra thuế; xử lý nợ đọng thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu 

NSNN. 

- Điều hành chi NSNN theo dự toán, tăng cường thực hành tiết kiệm; siết 

chặt kỷ cương, kỷ luật ngân sách.  

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công (cả vốn trái phiếu Chính phủ và vốn 

nước ngoài). Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả đầu tư, 

chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; không để phát sinh mới nợ đọng XDCB. 
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Chủ động sử dụng dự phòng, dự trữ và nguồn lực tại chỗ để chi phòng 

chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, các nhiệm vụ chi cấp thiết phát 

sinh theo chế độ. 

- Kiểm soát chặt chẽ, phấn đấu đến cuối năm 2019 dư nợ công trong phạm 

vi dự toán Quốc hội quyết định, khoảng 61,3%GDP. Thực hiện huy động vốn 

cho NSNN và cho đầu tư phát triển phù hợp với cân đối NSNN trong từng thời 

điểm; tăng cường phát hành trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn dài, kết hợp với việc 

cơ cấu lại danh mục nợ công. 

Hai là, tập trung hoàn thiện thể chế theo kế hoạch đã đề ra; thúc đẩy mạnh 

mẽ cải cách hành chính, hiện đại hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh 

doanh trong lĩnh vực tài chính, trọng tâm là lĩnh vực thuế, hải quan, KBNN, góp 

phần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, khuyến 

khích khởi nghiệp, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.  

Ba là, tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế, hiệu lực, hiệu 

quả theo Nghị quyết số 18 của Hội nghị TW 6 (khóa XII), Nghị quyết số 39 của 

Bộ Chính trị; đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp 

công lập theo Nghị quyết số 19 của Hội nghị TW 6 (khóa XII), thúc đẩy lộ trình 

tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN đã đề ra.  

Bốn là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý giá; thực hiện 

quản lý theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước đối với các mặt hàng 

quan trọng, nhà nước còn định giá, bình ổn giá. 

Năm là, đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển đồng bộ thị trường tài 

chính, thị trường chứng khoán, bảo hiểm; nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính, 

kế toán, kiểm toán; đẩy mạnh phát triển thị trường phái sinh, trái phiếu doanh 

nghiệp và các sản phẩm mới. 

Sáu là, đẩy mạnh tái cấu trúc, cổ phần hóa DNNN theo tinh thần nghị quyết 

Trung ương 5 (khóa XII); đẩy mạnh thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Nâng 

cao chất lượng đầu tư, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và công khai, minh bạch 

hoạt động của doanh nghiệp.  

Bảy là, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách trong xây dựng pháp 

luật, thực thi công vụ; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong thu, chi 

NSNN, đầu tư XDCB, quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, tài nguyên, khoáng 

sản,...; thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán.  

Tám là, chủ động hội nhập tài chính quốc tế; tích cực tham gia các hoạt 

động hợp tác tài chính khu vực, quốc tế; tiếp tục thực hiện lộ trình cắt giảm thuế 

trong khuôn khổ các hiệp định thương mại tự do đã ký kết. 

Chín là, tập trung chỉ đạo, điều hành, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh 

doanh trước và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; theo dõi chặt chẽ tình hình 
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biến động giá cả, thị trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây biến động 

giá bất thường.  

 Tóm lại, việc triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2019 diễn ra trong 

bối cảnh nền kinh tế - xã hội đất nước tiếp tục có những chuyển biến, song cũng 

còn nhiều khó khăn. Bộ Tài chính tin tưởng với sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và với 

quyết tâm cao của cán bộ, công chức trong toàn ngành tài chính, chúng ta nhất 

định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao./. 


