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BÁO CÁO 

Đánh giá kết quả thực hiện thu, chi 

NSNN chính 05 năm 2016-2020 và kế hoạch 

tài chính 05 năm 2021-2025 tỉnh Quảng Nam. 

 (Tài liệu trình kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa IX) 
 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015-QH 13 ngày 25/6/2015, 

Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 

năm; trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN giai đoạn 2016-

2020, UBND tỉnh Quảng Nam trình HĐND tỉnh: Báo cáo đánh giá kết quả thực 

hiện thu, chi NSNN 05 năm giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch tài chính 05 năm 

giai đoạn 2021 - 2025, với nội dung chính như sau: 

Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

THU, CHI NSNN 05 NĂM GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 

I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH. 

1. Kết quả thực hiện thu NSNN trên địa bàn. 

Kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh 05 

năm giai đoạn 2016-2020 là 106.437 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 7,5%/năm, 

chỉ đạt 50% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần 

thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 (Nghị quyết tăng trưởng bình quân 15%), là do 

tác động của cơ chế chính sách (Giảm thuế nhập khẩu ô tô du lịch về 0% từ 

năm 2018, hoàn thuế xuất nhập khẩu theo chương trình ưu đãi quy định tại 

Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ) nên thu thuế 

xuất nhập khẩu trong giai đoạn này tăng trưởng thấp, đặc biệt năm 2020 ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid-19 và các yếu tố bất lợi khác nên thu nội địa trên 

địa bàn năm 2020 giảm mạnh (chỉ đạt 78,7% dự toán năm 2020 và chỉ tăng 

1,9% dự toán năm 2017) dẫn đến thu nội địa giai đoạn 2016-2020 không đạt 

chỉ tiêu tăng trưởng theo Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh. 

Trong đó thu nội địa 82.848 tỷ đồng và thu thuế xuất nhập khẩu 23.589 tỷ 

đồng. 
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        Đơn vị tính: Tỷ đồng. 
 

TT Chỉ tiêu 
Tổng thu 

2016-2020  

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

  

 

Tổng cộng 
 

106.437 20.320 19.879 23.658 22.307 20.272 

1 Thu nội địa 82.848 14.292 14.600 19.288 18.998 15.670 

1.1 Thu tiền sử dụng đất 6.146 716 1.086 1.158 1.835 1.351 

1.2 Thu XSKT 413 79 75 85 89 84 

1.3 

 

Thu nội địa không bao 

gồm tiền sử dụng đất và 

thu XSKT. 
 

76.289 

 

13.497 

 

13.439 

 

18.045 

 

17.073 

 

14.291 

 

2 
 

Thu xuất nhập khẩu 
 

23.589 
 

6.028 
 

5.279 
 

4.370 
 

3.310 
 

4.602 
 

 

1.1. Thu nội địa. 

Kết quả thu nội địa trên địa bàn tỉnh 05 năm giai đoạn 2016-2020 là 

82.848 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 77,8%/ tổng thu NSNN trên địa bàn, trong đó 

thu tiền sử dụng đất 6.146 tỷ đồng, thu XSKT  413 tỷ đồng, thu nội địa không 

bao gồm tiền sử dụng đất, thu XSKT là 76.289 tỷ đồng.  
 

Số thu nội địa trên địa bàn phát sinh từng năm như sau: 
 

- Số thu nội địa trên địa bàn năm 2016 là  14.292 tỷ đồng, tăng 41,7% so 

với năm trước. 

- Số thu nội địa trên địa bàn năm 2017 là  14.600 tỷ đồng, tăng 2,2% so 

với năm trước. 

- Số thu nội địa trên địa bàn năm 2018 là  19.287 tỷ đồng, tăng 32% so với 

năm trước. 

- Số thu nội địa trên địa bàn năm 2019 là  18.998 tỷ đồng, giảm 1,5% so 

với năm trước. 

- Số thu nội địa trên địa bàn năm 2020 là  15.670 tỷ đồng, giảm 17% so 

với năm trước.  

Thu nội địa trên địa bàn trong 5 năm của giai đoạn 2016-2020, thì 3 năm 

đầu của thời kỳ (năm 2016, năm 2017, năm 2018) có mức tăng trưởng bình 

quân là 25%/năm, còn 2 năm cuối của thời kỳ ( năm 2019, năm 2020) giảm so 

với năm trước, dẫn đến thu tốc độ tăng thu nội địa bình quân trong giai đoạn 

này là 11,4%/năm, thấp hơn 3,6% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 (Nghị quyết tăng 
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trưởng bình quân 15%); nguyên nhân giảm là do, tác động của cơ chế, chính 

sách, đặc biệt năm 2020 ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và các yếu tố bất 

lợi khác nên thu nội địa trên địa bàn năm 2020 giảm mạnh (chỉ đạt 76,4% dự 

toán năm 2020) dẫn đến thu nội địa giai đoạn 2016-2020 không đạt chỉ tiêu 

tăng trưởng theo Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh. 

Các nguồn thu lớn chủ yếu sau: 

a) Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý. 

Tổng thu giai đoạn 2016-2020 là 3.330 tỷ đồng, chiếm 4,5%/ tổng thu nội 

địa, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 1%/năm; số thu ở khu vực này chủ yếu là 

số thu hoạt động của các nhà máy thủy điện, năm 2017 thời tiết thuận lợi, 

lượng nước hồ chứa ổn định, nên số thu từ hoạt động thủy điện tăng cao, dẫn 

đến số thu từ khu vực này tăng 92,2% so với năm 2016, các năm 2018, năm 

2019, năm 2020 do thời tiết khô hạn số thu từ hoạt động nhà máy thủy điện 

giảm, nên số thu ở khu vực này giảm so với năm trước (năm 2018 giảm 34% so 

với năm 2017, năm 2019 giảm 24% so với năm 2018, năm 2020 giảm gần 20% 

so năm 2018), làm cho số thu ở lĩnh vực này không tăng trưởng cao. Các doanh 

nghiệp thủy điện trọng điểm có số thu lớn là: Công ty CP Thủy điện A vương, 

Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2; Công ty CP thủy điện Geruco Sông Côn,... 

b) Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý. 

Tổng thu giai đoạn 2016-2020 là 689 tỷ đồng, chiếm 0,8%/ tổng thu nội 

địa, nguồn thu này nhìn chung không tăng trưởng là do quá trình thực hiện cổ 

phần hóa một số doanh nghiệp chuyển sang số thu doanh nghiệp ngoài quốc 

doanh. 

c) Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

Tổng thu giai đoạn 2016-2020 là 7.221 tỷ đồng, chiếm 8,7%/ tổng thu nội 

địa, có tốc độ tăng trưởng bình quân 33,2%/năm.  

Nguồn thu này tăng trưởng khá là do năm 2018, nhà máy bia Heniken 

Quảng Nam đã hoàn thành việc mở rộng dây chuyền sản xuất, nên có số nộp 

ngân sách tăng gấp 3,15 lần so số nộp năm 2017 (1.388 tỷ/441 tỷ), các năm 

2019, 2020 đều duy trì số nộp ngân sách cao (năm 2019 nộp 1.287 tỷ đồng,  

năm 2020 nộp 1.032 tỷ đồng); Số thu từ nhà máy bia Heniken Quảng Nam 

chiếm 64,5% số thu ở khu vực này, ngoài ra các doanh nghiệp còn lại đều có 

tăng trưởng khá. 

d) Thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh: 

Tổng thu giai đoạn 2016-2020 là 52.267 tỷ đồng, chiếm 63%/ tổng thu nội 

địa, tốc độ tăng trưởng bình quân 11,2%/năm.  

Số thu ở khu vực này, chủ yếu là số nộp của Công ty cổ phần ô tô  Trường 

Hải, chiếm 78,3%/ tổng số thu khu vực này. Năm 2018 chính sách về ô tô nhập 

khẩu có thay đổi, Nghị định 116/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định thuế 

nhập khẩu ô tô từ các nước ASEAN bằng không, có hiệu lực từ 01/01/2018, 

nhưng năm 2018 các doanh nghiệp nhập khẩu chưa hoàn thành các thủ tục, ô tô 
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nhập khẩu chưa tăng nên hoạt động của công ty cổ phần ô tô Trường Hải tiếp tục 

có tăng trưởng, số nộp ngân sách tăng cao (năm 2018 tăng 49,3% so với năm 

2017); năm 2019, các doanh nghiệp nhập khẩu đã hoàn thành các thủ tục nhập 

khẩu, nên ô tô nhập khẩu tăng mạnh, các hãng xe trong nước cạnh tranh mạnh 

mẽ, nên sản lượng tiêu thu ô tô du lịch của Công ty cổ phần ô tô Trường Hải 

giảm dần, số thu năm 2019 chỉ bằng 89% số thu năm 2018, số thu ước thực hiện 

năm 2020 chỉ bằng 83,8% số thu năm 2019, làm cho số thu ở lĩnh vực này không 

tăng trưởng cao. 

Ngoài ô tô du lịch, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật 

liệu xây dựng, may mặc, giày da... ổn định và có tăng trưởng, góp phần quan 

trọng cho sự tăng trưởng nguồn thu ở khu vực này (Công ty CP Prime Đại Lộc, 

Công ty kính nổi Chu Lai, Công ty CP xi măng Xuân Thành, Công ty CP Đồng 

Tâm, Công ty may mặc Việt Hương...). Bên cạnh đó trong giai đoạn này có sự 

đóng góp của số thu của các hoạt động xây dựng cơ bản vãng lại (đường cao tốc 

Đà Nẵng- Quảng Ngãi, mở rộng quốc lộ 1A, Dự án Nam Hội An...). 

đ) Thu tiền sử dụng đất: 

Tổng thu giai đoạn 2016-2020 là 6.146 tỷ đồng, chiếm 7,4%/ tổng thu nội 

địa, tốc độ tăng trưởng bình quân 15,8%/năm.  

Chủ yếu là số thu phát sinh ở các dự án thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, 

các dự án Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, dự An Nam Hội An và ghi 

chi tiền nhà đầu tư ứng trước để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và 

thực hiện các dự án BT trên địa bàn. 

e) Thuế thu nhập cá nhân. 

Tổng thu giai đoạn 2016-2020 là 2.730 tỷ đồng, chiếm 3,3%/ tổng thu nội 

địa, tốc độ tăng trưởng bình quân 35%/năm. Trong giai đoạn này thuế TNCN 

từ tiền lương, tiền công tăng trưởng ổn định và có phát sinh thuế TNCN từ các 

chuyên gia nước ngoài đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh, lớn nhất là dự án 

Nam Hội An. 

g) Thuế bảo vệ môi trường: Tổng thu giai đoạn 2016-2020 là 2.428 tỷ 

đồng, chiếm 2,9%/ tổng thu nội địa, tốc độ tăng trưởng bình quân 22%/năm. 

h) Tiền thê đất, thuê mặt nước: Tổng thu giai đoạn 2016-2020 là 1.924 tỷ 

đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 38%/năm. 

Chủ yếu là số thu tiền thuê đất nộp hằng năm và tiền thuê đất nộp một lần 

của các dự án, lớn nhất là dự án Nam Hội An. 
 

1.2. Thu xuất nhập khẩu 

Tổng thu xuất nhập khẩu 05 năm giai đoạn 2016-2020 là 23.859 tỷ đồng, 

chiếm 22,2%/ tổng thu NSNN trên địa bàn, trong đó hơn 90% là số thu thuế 

nhập khẩu linh kiện ô tô của Trường Hải. 

 Số thu xuất nhập khẩu phát sinh từng năm như sau: 

- Số thu xuất nhập khẩu trên địa bàn năm 2016 là 6.028 tỷ đồng, tăng 

22,8% so với năm trước. 
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- Số thu nội địa trên địa bàn năm 2017 là 5.279 tỷ đồng, giảm 12,4% so 

với năm trước. 

- Số thu nội địa trên địa bàn năm 2018 là 4.370 tỷ đồng, giảm 17,2% so 

với năm trước. 

- Số thu nội địa trên địa bàn năm 2019 là 3.309 tỷ đồng, giảm 24,3% so 

với năm trước. 

- Số thu nội địa trên địa bàn năm 2020 là  4.620 tỷ đồng, tăng 39%giảm 

17% so với năm trước.  

Tốc độ tăng trưởng bình quân thu xuất nhập khẩu giai đoạn này tăng 

trưởng thấp chỉ đạt 1,6%/năm, là do: 

- Thị trường có sự cạnh tranh quyết liệt giữa ô tô nhập khẩu và dòng xe 

ráp ráp trong nước khi thuế nhập khẩu ô tô du lịch khu vực ASEAN giảm về 

0% và do tác động của dịch bệnh Covid -19, nên số lượng tiêu thụ ô tô du lịch 

Trường Hải giảm, dẫn đến nhập khẩu linh kiện ô tô giảm, thuế nhập khẩu giảm. 

- Trong giai đoạn này thực hiện hoàn thuế xuất nhập khẩu theo chương 

trình ưu đãi quy định tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của 

Chính phủ tác động làm cho thuế nhập khẩu giảm. 
 

2. Thu NSĐP 

Tổng thu NSĐP năm 2016-2020 là 147.335 tỷ đồng, trong đó: 

2.1.Thu nội địa: Thu nội địa NSĐP được hưởng giai đoạn này được điều 

tiết theo phân cấp nguồn thu, tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia theo Nghị 

quyết số 21/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.  

Năm 2016 về trước, ngân sách tỉnh Quảng Nam được hưởng 100% các 

khoản thu phân chia. Từ năm 2017 - 2020, ngân sách tỉnh Quảng Nam tự cân 

đối và được hưởng 90% các khoản thu phân chia và tự cân đối ngân sách. 

Tổng thu nội địa ngân sách địa phương được hưởng giai đoạn 2016-2020 

là 75.044 tỷ đồng. 

2.2. Thu bổ sung từ NS Trung ương 16.952 tỷ đồng. 

- Năm 2016 Trung ương bổ sung 5.590 tỷ đồng, trong đó bổ sung cân đối 

là 2.270 tỷ đồng, bổ sung có mục tiêu là 3.320 tỷ đồng. 

-  Từ năm 2017 - 2020 Trung ương bổ sung có mục tiêu là 11.362 tỷ đồng 

để thực hiện chương trình NTM, Chương trình Giảm nghèo bền vững và bổ 

sung các nhiệm vụ chi khẩn cấp (thiên tai, dịch bệnh). 

2.3. Thu chuyển nguồn 49.553 tỷ đồng. 

Chủ yếu là nguồn CCTL, nguồn vốn đầu tư và một số nhiệm vụ chi 

thường xuyên chưa thực hiện được phép chuyển nguồn sang năm sau theo quy 

định của Luật NSNN. 

2.4.Thu kết dư: 4.909 tỷ đồng. 

2.5. Thu từ Quỹ dự trữ tài chính, viện trợ và thu khác là 876 tỷ đồng 
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II- CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG. 

Tổng chi ngân sách địa phương 05 năm giai đoạn 2016-2020 là 144.119 tỷ 

đồng, trong đó chi chuyển nguồn là 38.815 tỷ đồng, nếu loại trừ chi chuyển 

nguồn thì chi ngân sách địa phương trong giai đoạn này là 105.304 tỷ đồng, 

tăng bình quân 17%/năm. Một số nhiệm vụ chi chủ yếu: 

1. Chi đầu tƣ phát triển. 

Chi đầu tư phát triển là 46.470 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 44% tổng chi cân 

đối ngân sách địa phương. Số chi đầu tư phát triển hằng năm như sau: 

- Chi đầu tư phát triển năm 2016 là 5.690 tỷ đồng, tăng 4% so với số thực 

hiện năm trước. 

- Chi đầu tư phát triển năm 2017 là 6.558 tỷ đồng, tăng 15% so với số thực 

hiện năm trước. 

- Chi đầu tư phát triển năm 2018 là 6.188 tỷ đồng, giảm 5,6% so với số 

thực hiện năm trước. 

- Chi đầu tư phát triển năm 2019 là 14.070 tỷ đồng, tăng 127,4% so với số 

thực hiện năm trước. 

- Chi đầu tư phát triển năm 2020 là 13.965 tỷ đồng, giảm gần 1% so với số 

thực hiện năm trước. 
 

Chi đầu tư phát triển năm 2019 tăng cao là do nguồn sử dụng đất tăng 4,6 

lần so với năm trước, nguồn CCTL cho đầu tư tăng gấp 2 lần so với năm trước, 

nguồn Trung ương bổ sung mục tiêu tăng 29% so năm trước và năm 2019 có 

bổ sung nguồn tăng thu, tiết kiệm chi 4.176 tỷ đồng. 

Tốc độ tăng chi đầu tư phát triển bình quân giai đoạn 2016-2020 là 

28%/năm. 

Một số nhiệm vụ chi đầu tư cụ thể như sau: 

a) Chi đầu tư XDCB là 45.961 tỷ đồng, chiếm 98,9% chi đầu tư phát triển, 

trong đó: 

- Từ nguồn vốn XDCB tập trung là 4.540 tỷ đồng, theo định hướng của 

trung ương. 

- Từ nguồn thu XSKT là 355 tỷ đồng, ưu tiên bố trí đầu tư trên lĩnh vực 

giáo dục- đào tạo, y tế công lập, Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn 

mới, biến đối khí hậu... 

- Từ nguồn sử dụng đất 5.314 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 11,6% số chi đầu tư 

XDCB, chủ yếu chi cấp lại chi phí đầu tư hạ tầng, ghi thu, ghi chi tiền nhà đầu 

tư ứng trước để thực hiện GPMB, thanh toán dự án BT, trích quỹ phát triển đất, 

phân bổ để thực hiện công tác đo đạc, chính lý, cấp giấy chứng nhân đất đai và 

đầu tư các dự án cấp bách  theo quy định. 

- Chi bội chi là 390 tỷ đồng, theo số thực chi. 

- Chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu 12.976 tỷ đồng, chiếm tỷ 

trọng 28% số chi đầu tư XDCB, bao gồm chi đầu tư thực hiện Chương trình 
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NTM, Chương trình giảm nghèo bền vững, vốn trái phiếu Chính phủ và hỗ trợ 

đầu tư khác.  

- Chi trả nợ gốc 417 tỷ đồng. 

- Chi từ nguồn tăng thu, nguồn CCTL, tiết kiệm chi là 19.983 tỷ đồng, 

chiếm tỷ trọng gần 43,5% số chi đầu tư XDCB. 

- Chi từ nguồn khác là 1.986 tỷ đồng (nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư, 

phí tham quan, nguồn lợi tức từ Yến...). 

b) Chi hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích, 

cấp vốn ủy thác qua ngân hàng Chính sách cho vay hộ nghèo, người lao động 

nước ngoài, cấp vốn điều lệ các Quỹ theo quy định là 509 tỷ đồng 

2. Chi thƣờng xuyên. 

Chi thường xuyên là 57.329 tỷ đồng, chiếm 54% tổng chi cân đối ngân 

sách địa phương. Số chi thường xuyên hằng năm như sau: 

- Chi thường xuyên năm 2016 là 8.977 tỷ đồng, tăng 1,8% so với số thực 

hiện năm trước. 

- Chi thường xuyên năm 2017 là 9.869 tỷ đồng, tăng 9,9% so với số thực 

hiện năm trước. 

- Chi thường xuyên năm 2018 là 11.106 tỷ đồng, tăng 12,5% so với số 

thực hiện năm trước. 

- Chi thường xuyên năm 2019 12.495 tỷ đồng, tăng 12,5% so với số thực 

hiện năm trước. 

- Chi thường xuyên năm 2020 là 14.882 tỷ đồng, tăng 19% so với số thực 

hiện năm trước. 

Tốc độ tăng chi thường xuyên bình quân giai đoạn 2016-2020 là 

11,2%/năm. 

 Trong chi thường xuyên phân bổ kinh phí sự nghiệp giáo dục, khoa học 

công nghệ, sự nghiệp môi trường theo định hướng của Trung ương; dự phòng 

ngân sách theo quy định của Luật NSNN; đảm bảo kinh phí thực hiện các Nghị 

quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội của HĐND tỉnh, các chế độ 

chính sách về tiền lương, về an sinh xã hội, đảm bảo nhiệm vụ chi quốc phòng, 

an ninh, phòng tránh thiên tai, dịch bệnh. 
 

2. Chi chuyển nguồn:  

Chi chuyển nguồn là 38.815 tỷ đồng, trong đó:  

- Chuyển nguồn CCTL là 13.461 tỷ đồng. 

- Chuyển nguồn vượt thu, tiết kiệm chi, nguồn khác là 25.354 tỷ đồng. 
 

III- ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH  

1. Những kết quả đạt đƣợc.   

Giai đoạn 2016-2020, HĐND tỉnh không ban hành Nghị quyết về kế 

hoạch tài chính 05 năm 2016-2020 (do chưa có hướng dẫn).  
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Trong các năm đầu của kế hoạch 5 năm 2016-2020, tình hình kinh tế cả 

nước nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng tiếp tục có tăng trưởng, thị trường 

tài chính tiền tệ ổn định, lạm phát được kiểm soát, an sinh xã hội được đảm 

bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ...nên có nhiều 

thuận lợi trong quản lý và điều hành ngân sách; trong giai đoạn này, tỉnh có 

nhiều cơ chế, chính sách phù hợp nên đã thu hút đầu tư và đầu tư mở rộng 

nhiều dự án lớn vào Khu kinh tế, Khu công nghiệp giải quyết được nhiều lao 

động và tăng thu ngân sách, góp phần đưa ngân sách tỉnh Quảng Nam tự cân 

đối ngân sách và có điều tiết về ngân sách Trung ương từ năm 2017, thể hiện 

định hướng phát triển kinh tế- xã hội phù hợp với tiến trình đổi mới và xu 

hướng hòa nhập hiện nay. 

Năm 2017, căn cứ Luật NSNN năm 2015, các văn bản hưởng dẫn triển 

khai thực hiện Luật; tình hình kinh tế- xã hội, dự báo nguồn thu phát sinh và 

khả năng thu nội địa ở địa phương, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về 

phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức chi thường xuyên ngân sách các 

cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2017 (Nghị quyết 21/NQ/2016/NQ-

HĐND), để triển khai thực hiện trong các năm của thời kỳ ổn định ngân sách 

2017-2020; UBND tỉnh đã có Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết của 

HĐND tỉnh và hằng năm xây dựng phương án phân bổ dự toán và cơ chế điều 

hành cụ thể phù hợp tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách địa 

phương.  

Trong quá trình tổ chức thực hiện, UBND tỉnh đã theo dõi tình hình thực 

tế, kịp thời chỉ đạo, đề ra các giải pháp tăng cường công tác quản lý thu nộp 

ngân sách; thực hiện tốt các giải pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu trên 

các lĩnh vực đất đai, hoạt động khai thác khoáng sản, kinh doanh bất động sản,  

và thu nợ thuế; đồng thời tiếp tục thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 

chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản 

xuất kinh doanh nhằm thu hút đầu tư, tạo công ăn việc làm cho người lao động 

và tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước... 

Tổng nội địa trên địa bản tỉnh 05 năm giai đoạn 2016-2020 tăng trưởng 

khá, tăng bình quân 11,4%/năm, thấp hơn 3,6% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, là do 

năm 2020 ảnh hưởng lớn của dịch bệnh và thiên tai, nếu không tính năm 2020, 

thì tốc độ tăng trưởng bình quân 4 năm 2016-2019 là 18,6%, tăng 3,6% so chỉ 

tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI đã 

khẳng định kinh tế của tỉnh có bước phát triển vượt trội trong giai đoạn này.  

Chi ngân sách được điều hành bám sát dự toán và tiến độ thu; công tác 

giải ngân vốn đầu tư được chú trọng; phân bổ kinh phí đảm bảo thực hiện các 

Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của HĐND tỉnh, thực hiện các chế độ 

chính sách an sinh xã hội, kinh phí an ninh, quốc phòng; kịp thời phân bổ vốn 

để phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; công tác thanh tra, 

kiểm tra được tăng cường góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà 

nước. 
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 Trong giai đoạn này, tỉnh ưu tiên sử dụng phần lớn nguồn tăng thu, vượt 

thu, tiết kiệm chi và nguồn CCTL để bổ sung vốn đầu tư, tốc độ tăng chi đầu tư 

phát triển bình quân 28,5%/năm, tăng 2,5 lần so tốc độ tăng chi thường xuyên 

(11,2%), là đúng với tinh thần Nghị quyết số 07- NQ/TW ngày 18/11/2016 của 

Bộ Chính trị (từng bước cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng tăng tỉ 

trọng chi đầu tư hợp lý, giảm dần tỉ trọng chi thường xuyên gắn với đổi mới 

khu vực dịch vụ công lập và sắp xếp lại bộ máy hành chính).  
 

2. Một số khó khăn tồn tại trong quản lý, điều hành ngân sách. 

Qua phân tích số thu của các doanh nghiệp chủ yếu, vẫn còn những bất ổn, 

chưa thật sự bền vững; số thu từ hoạt động, sản xuất kinh doanh của các doanh 

nghiệp trên các khu vực (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp đầu tư nước 

ngoài, doanh nghiệp ngoài quốc doanh) 05 năm 2016-2020 là 63.507 tỷ đồng, 

thì số thu nộp của Tập đoàn Trường Hải 43.122 tỷ đồng, chiếm 67,9% số thu 

của doanh nghiệp các khu vực này nộp ngân sách, chiếm 42 % thu nội địa, 

phản ảnh cân đối ngân sách tỉnh phụ thuộc lớn vào số thu nộp của Công ty cổ 

phần ô tô Trưởng Hải, trong trường hợp số thu của công ty này biến động, sẽ 

ảnh hướng lớn đến khả năng cân đối của ngân sách địa phương; thực tế số thu 

nộp của Công ty cổ phần ô tô Trường Hải có xu hướng giảm dần trong các năm 

cuối của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 là do có sự cạnh tranh quyết liệt 

của xe nhập khẩu và các hãng xe với nhau dẫn đến sản lượng tiêu thụ xe ô tô du 

lịch giảm dần; đây là một nội dung cần phải được nghiên cứu để định hướng và 

xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới, đảm 

bảo phát triển toàn diện và tăng thu ngân sách một cách bền vững. 

Nguồn thu từ hoạt động thủy điện cũng giảm dần qua các năm là do thời 

tiết khô hạn kéo dài, các nhà máy thủy điện không đủ nước phát điện theo công 

suất thiết kế. 

Công tác thu ngân sách được tăng cường, tuy nhiên vẫn còn thất thu trên 

một số lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản, đất đai và các hộ khoán thu...; 

số nợ đọng về thuế dưới 5% thu nội địa nhưng vẫn còn lớn, cần có giải pháp 

khắc phục.  

Theo quy định thì nguồn thu phí tham quan để lại chi đầu tư trùng tu di 

tích, nguồn thu phí bảo vệ môi trường đầu tư lại hạ tầng nơi phát sinh nguồn 

thu, nguồn thu tiền thuê đất một lần bản chất là thu tiền sử dụng đất để lại chi 

đầu tư, nhưng Trung ương tính vào cân đối ngân sách, nên ngân sách địa 

phương gặp khó khăn trong cân đối nguồn để chi  lại theo quy định. 

Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thiên tai, dịch bệnh làm giảm 

thu NSNN lớn, tỉnh phải cắt giảm dự toán chi để cân đối ngân sách, dẫn đến 

nguồn vốn tích lũy cho đầu tư sụt giảm so với các năm trước. 

Công tác giải ngân thanh toán vốn đầu tư qua các năm còn chậm, dẫn đến 

chuyển nguồn sang năm sau lớn làm giảm hiệu quả sử dụng vốn. 
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Từ năm 2017, tỉnh Quảng Nam tự cân đối ngân sách và có điều tiết về 

ngân sách Trung ương theo đó ngân sách địa phương phải đảm bảo 100% 

nguồn vốn vay ưu đãi, 70% vốn vay ODA, 20% nguồn kinh phí để thực hiện 

chính sách an sinh xã hội tăng thêm là rất lớn là áp lực không nhỏ trong cân đối 

ngân sách. 

 

Phần thứ 2 

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 05 NĂM  

GIAI ĐOẠN 2021-2025 TỈNH QUẢNG NAM 

 Căn cứ Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật. 

 Căn cứ Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 15/5/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng 

Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

 Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm.  

Căn cứ Nghị quyết 01- NQ/ĐH ngày 26/10/2020 của Đảng bộ tỉnh 

Quảng Nam lần thứ XXII. 
 

 Trên cơ sở tình hình thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2016-2020, dự báo tình hình kinh tế - xã hội và tài chính ngân sách trong 

giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Quảng Nam lập kế hoạch tài chính 05 năm 

giai đoạn 2021 - 2025 với những nội dung cơ bản sau: 
 

I. DỰ BÁO CÁC YẾU TỔ TÁC ĐỘNG ĐẾN THU, CHI NGÂN SÁCH 

GIAI ĐOẠN 2021-2025. 

1. Tình hình thế giới và trong nƣớc. 

Trong giai đoạn 2021-2025, dự báo tình hình thế giới và khu vực có 

nhiều biến động và diễn biến phức tạp: chiến tranh thương mại giữa các nước 

lớn ngày càng gay gắt, nguồn vốn đầu tư có xu hướng dịch chuyển ra khỏi 

vùng ảnh hưởng chiến tranh thương mại để tránh rủi ro; tình hình tranh chấp 

trên biển Đông ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự khu vực và tự do hàng hải 

trên biển Đông đang được cộng đồng thế giới quan tâm...; cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ đến sự phát triển toàn cầu.... ảnh 

hưởng sâu rộng tới kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng và tài chính của cả khu 

vực và từng quốc gia.  

Tình hình nêu trên là thời cơ cho thu hút nguồn vốn đầu tư, nhất là nguồn 

vốn nước ngoài (FDI) để phát triển kinh tế; tuy nhiên, nó cũng tác động lớn đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ, hoạt động xuất nhập khẩu 

cả nước nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng. 

Ở trong nước, dự báo kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, an ninh 

tài chính được đảm bảo; nền kinh tế có xu hướng hòa nhập sâu, rộng vào nền 

kinh tế khu vực và thế giới là cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức.  
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Năm 2021, dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 ở nước ta cơ bản được 

kiểm soát, nhưng trên thế giới còn diễn biến phức tạp và khó lường, tác động 

đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các hoạt động sản xuất kinh doanh, 

thương mại, du lịch, dịch vụ, xuất khẩu, đầu tư nước ngoài... bị ảnh hưởng, nên 

chưa phục hồi được tốc độ phát triển như thời kỳ trước dịch bệnh. 

Các nguồn thu NSNN hiện có trên địa bàn giai đoạn này dự báo tăng 

trưởng không lớn, một số nguồn thu chủ yếu của tỉnh tăng trưởng không cao (ô 

tô do cạnh trạnh giữa các hãng ô tô và ô tô nhập khẩu, thủy điện phụ thuộc thời 

tiết...), nguồn thu mới dự kiến chưa phát sinh nhiều; trong khi đó nhu cầu chi 

lớn, nhất là chi đầu tư phát triển kinh tế, thực hiện chính sách an sinh xã hội và 

đảm bảo an ninh, quốc phòng ngày càng cao, nên việc tổ chức, điều hành, cân 

đối ngân sách có những khó khăn nhất định. 
 

2.Về cơ chế chính sách thu, chi ngân sách. 

Trong giai đoạn 2021-2025 tiếp tục thực hiện quy định về phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa các cấp 

ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015 (điều tiết ngân sách Trung 

ương 10% các khoản thu phân chia); Chính sách về thu NSNN, chi ngân sách 

theo quy định hiện hành. 

3. Dự báo thu NSNN giai đoạn 2021-2025. 
 

Các yếu tố bất lợi của năm 2020, tiếp tục tác động tiêu cực đến phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh, dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống 

của người dân còn khó khăn trong các năm sau, nên dự báo thu NSNN trong 

giai đoạn này không có khả năng tăng trưởng như giai đoạn trước. 

 - Từ năm 2021-2023 nền kinh tế dần phục hồi, nên dự báo thu NSNN 

trong các năm 2021, 2022, 2023 chỉ đại 4,5%, bằng 50% chỉ tiêu Nghị quyết 

của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII; năm 2024 kinh tế cả nước nói 

chung, tỉnh nói riêng dự kiến tốc độ tăng trưởng như thời gian trước dịch bệnh 

Covid-19, năm 2025 có tăng trưởng, nên dự kiến số thu tăng cao bình quân trên 

16%/năm, tính cả giai đoạn 2021-2025 thu NSNN tăng trưởng bình quân 

10%/năm theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh. 

- Nguồn thu từ hoạt động sản xuất và lắp ráp ô tô của Tập đoàn ô tô 

Trường Hải là nguồn thu chủ lực của ngân sách tỉnh Quảng Nam; dự báo trong 

năm giai đoạn 2021-2025, do thị trường có sự cạnh tranh quyết liệt giữa các 

hãng ô tô với nhau, giữa ô tô nhập khẩu và dòng xe sản xuất, ráp ráp trong 

nước, hơn nữa Tập đoàn trường hải có xu hướng mở rông đầu tư ngoài ô tô,  

nên dự kiến nguồn thu từ hoạt động ô tô Trường Hải diễn biến khó lường, khó 

tăng trưởng như giai đoạn trước. 

- Hoạt động của các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh không ổn định, 

năng lực sản xuất phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, nên dự báo nguồn thu này 

tăng không cao. 
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- Nguồn thu từ nhà máy Bia Heneiken Việt Nam - Quảng Nam mở rộng 

hoạt động ổn định, có khả năng sản xuất đạt công suất thiết kế nên số nộp ngân 

sách có tăng trưởng. 

- Tiền sử dụng đất, thuê đất có tăng trưởng do phát sinh số nộp của dự án 

Nam Hội An, các dự án trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai và tiền sử dụng 

đất dự kiến vùng Đông của tỉnh sau khi thực hiện bồi thường, GPMB thu hút 

đầu tư sẽ phát sinh tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cao hơn giai đoạn trước. 

- Các hoạt động sản xuất, kinh doanh ngoài ô tô, bia, thủy điện, các hoạt 

động dịch vụ, du lịch dự báo tiếp tục có tăng trưởng. 

- Dự báo trong giai đoạn này trên địa bàn tỉnh xuất hiện các dự án đầu tư 

từ nguồn vốn FDI (dự án Nam Hội An...) đi vào hoạt động tạo nguồn thu mới 

cho ngân sách. 

4. Dự báo nhiệm vụ chi và phƣơng án phân bổ chi ngân sách giai 

đoạn 2021-2025. 

- Hậu quả thiên tai, dịch bệnh dần được khắc phục, tình hình kinh tế - xã 

hội của tỉnh tiếp tục ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện, hộ nghèo giảm; 

thực hiện giao quyền tự chủ về tài chính, tổ chức, biên chế cho các đơn vị sự 

nghiệp công lập và thực hiện chủ trương tinh giản biên chế theo lộ trình, triển 

khai thực hiện sắp xếp lại bộ máy hành chính... nên chi thường xuyên dự báo 

tăng không lớn. 
 

- Ngân sách tỉnh Quảng Nam tự cân đối và có điều tiết về ngân sách 

Trung ương, nên phải tự cân đối nguồn để bố trí các nhiệm vụ chi theo định 

mức, cũng như thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội tăng thêm, hoàn 

trả các khoản vay và vay lại... nên việc tổ chức, thực hiện, điều hành, cân đối 

ngân sách có những khó khăn nhất định. 

 - Trong phân bổ ngân sách tiếp tục thực hiện cơ cấu lại chi ngân sách 

theo hướng tăng tỉ trọng chi đầu tư hợp lý, giảm dần tỉ trọng chi thường xuyên 

gắn với đổi mới khu vực dịch vụ công lập và sắp xếp lại bộ máy hành chính 

theo tinh thần Nghị quyết số 07- NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị. 

 - Chi đầu tư XDCB trong nước, đầu tư từ nguồn chương trình mục tiêu 

quốc gia bố trí theo định hướng của Trung ương. 

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, XSKT bố trí theo dự toán thu. 

- Chi trả nợ gốc theo quy định. 

- Bố trí nguồn để trả nợ gốc và lãi vay đến hạn. 

- Phân bổ dự phòng ngân sách 3%/tổng chi cân đối ngân sách. 

- Trong chi thường xuyên: Bố trí đảm bảo kinh phí thực hiện các chế độ, 

chính sách, đảm bảo xã hội, an ninh quốc phòng, kinh phí thực hiện các Nghị 

quyết về phát triển kinh tế - xã hội của HĐND tỉnh; bố trí tăng chi cho sự 

nghiệp giáo dục, sự nghiệp khoa học công nghệ, dự phòng ngân sách theo định 

hướng của Trung ương, đảm bảo kinh phí phòng tránh và khắc phục hậu quả 

thiên tai, dịch bệnh.  

- Trích tạo nguồn và sử dụng nguồn CCTL theo quy định. 



13 

 
 

II. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 05 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025 

1. Mục tiêu quản lý NSNN giai đoạn 2021-2025. 

 - Thực hiện tốt các nhiệm vụ thu - chi, cân đối ngân sách và nợ công giai 

đoạn 2021-2025, nhằm hoàn thành các mục tiêu tại Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu tăng 

thu NSNN trên địa bàn bình quân 9%/năm, trong đó nội địa tăng trưởng bình 

quân 10%/năm, thu xuất nhập khẩu tăng thu bình quân 4%/năm. 

 - Tạo sự chủ động, phát huy tiềm năng, khai thác và nuôi dưỡng nguồn 

thu của các cấp chính quyền địa phương; đầu tư tạo nguồn thu mới bền vững. 

 - Trong phân bổ ngân sách tiếp tục thực hiện cơ cấu lại chi ngân sách 

theo hướng tăng tỉ trọng chi đầu tư hợp lý, giảm dần tỉ trọng chi thường xuyên 

gắn với đổi mới khu vực dịch vụ công lập và sắp xếp lại bộ máy hành chính 

theo tinh thần Nghị quyết số 07- NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị;  

 2. Thu NSNN 05 năm giai đoạn 2021-2025. 

Tổng thu NSNN trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 là 120.567 tỷ đồng, 

tăng 13,3% so với giai đoạn 2016-2020; trong đó trong 3 năm đầu do tình hình 

kinh tế - xã hội từng bước được phục hồi nên tăng trưởng chưa cao, dự kiến kế 

hoạch tài chính- ngân sách 3 năm 2021- 2023, thì thu NSNN có tốc độ tăng 

trưởng bình quân chỉ đạt 4,5%/ năm; các năm tiếp theo của kế hoạch tài chính 5 

năm, tình hình kinh tế- xã hội cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng 

có tăng trưởng  nên dự báo thu NSNN tăng bình quân 16%/năm, góp phần thu 

NSNN địa bàn 5 năm của giai đoạn 2020-2025 có tốc độ tăng trưởng tăng bình 

quân 9%/năm, đạt chỉ tiêu tốc độ tăng trường theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh 

Quảng Nam lần thứ XXII. 

2.1.Thu nội địa: Tổng thu nội địa trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 là 

100.073 tỷ đồng, chiếm 83%/ tổng thu NSNN, tăng 20,8% so với giai đoạn 

2016-2020. Số thu nội địa trên địa bàn phát sinh từng năm như sau: 

- Số thu nội địa trên địa bàn năm 2021 là 16.000 tỷ đồng, tăng 2,1% so với 

năm trước. 

- Số thu nội địa trên địa bàn năm 2022 là 17.478 tỷ đồng, tăng 9,2% so với 

năm trước. 

- Số thu nội địa trên địa bàn năm 2023 là  19.178 tỷ đồng, tăng 9,7% so 

với năm trước. 

- Số thu nội địa trên địa bàn năm 2024 là 22.055 tỷ đồng, tăng 15% so với 

năm trước. 

- Số thu nội địa trên địa bàn năm 2025 là 25.363 tỷ đồng, tăng 15% so với 

năm trước.  
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Thu nội địa trên địa bàn trong 5 năm của giai đoạn 2020-2025, thì 3 năm 

đầu của thời kỳ (năm 2021-2025) tăng bình quân 7%/năm, còn 2 năm 2024, 

năm 2025 có tốc độ tăng thu bình quân 15%/năm. 

Thu nội địa trên địa bàn trong 5 năm của giai đoạn 2020-2025 có tốc độ 

tăng trưởng tăng bình quân 10,2%/năm đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đảng 

bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII. 
 

Một số lĩnh vực thu chủ yếu, như sau: 

 a- Thu từ DN nhà nước trung ương:  

Nguồn thu ở lĩnh vực này chủ yếu là nguồn thu từ hoạt động các nhà máy 

thủy điện (chiếm 50%/ thu lĩnh vực này); nguồn thu từ hoạt động thủy điện có 

tính đặc thù, năng lực sản xuất phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thời tiết, nên xây 

dựng thu ở khu vực này giai đoạn 2021-2025 là 2.806 tỷ đồng. 

Số thu từ DN nhà nước Trung ương phát sinh từng năm như sau: 

- Số thu từ DN nhà nước Trung ương năm 2021 là 465 tỷ đồng, tăng 6,9% 

so với năm trước. 

- Số thu từ DN nhà nước Trung ương năm 2022 là 497 tỷ đồng, tăng 6,9% 

so với năm trước. 

- Số thu từ DN nhà nước Trung ương năm 2023 là 531 tỷ đồng, tăng 6,8% 

so với năm trước. 

- Số thu từ DN nhà nước Trung ương năm 2024 là 611 tỷ đồng, tăng15% 

so với năm trước. 

- Số thu từ DN nhà nước Trung ương năm 2025 là 702 tỷ đồng, tăng15% 

so với năm trước. 

Tính cả giai đọan 2021-2025, thu từ khu vực DN nhà nước Trung ương 

tăng bình quân 10%/năm. 
 

 b- Thu từ DN nhà nước địa phương: Dự kiến thu 05 năm là 804 tỷ đồng, 

số thu ở lĩnh vực này ổn đinh và có tăng trưởng. Số thu từ DN nhà nước  địa 

phương phát sinh từng năm như sau: 

- Số thu từ DN nhà nước địa phương năm 2021 là 134 tỷ đồng, tăng 37% 

so với năm trước. 

- Số thu từ DN nhà nước địa phương năm 2022 là 142 tỷ đồng, tăng 6% so 

với năm trước. 

- Số thu từ DN nhà nước địa phương năm 2023 là 152 tỷ đồng, tăng 7% so 

với năm trước. 

- Số thu từ DN nhà nước địa phương năm 2024 là 175 tỷ đồng, tăng 15% 

so với năm trước. 

- Số thu từ DN nhà nước địa phương năm 2025 là 201 tỷ đồng, tăng 15% 

so với năm trước. 
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Tính cả giai đọan 2021-2025, thu từ khu vực DN nhà nước địa phương 

tăng bình quân 16%/năm. 

c- Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài là 10.886 tỷ đồng,  

Nguồn thu chủ yếu ở lĩnh vực này là số thu nộp ngân sách của nhà máy 

Bia Heneiken Việt Nam- Quảng Nam, hoạt động của nhà máy bia ổn định và có 

tăng trưởng, ngoài ra còn có sự đóng góp của các đơn vị sản xuất phân phối 

nước giải khát, may mặc, dịch vụ sân gol,... phục hồi và có mức tăng trưởng 

khá, dự báo trong giai đoạn này có phát sinh một số nguồn thu mới do vốn FDI 

đầu tư vào các dự án phát triển du lịch.... 

Số thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài phát sinh từng năm như sau: 

- Số thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài năm 2021 là 1.695 tỷ đồng, tăng 

12,4% so với năm trước. 

- Số thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài năm 2022 là 1.888 tỷ đồng, tăng 

11,4% so với năm trước. 

- Số thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài năm 2023 là 2.103 tỷ đồng, tăng 

1,4% so với năm trước. 

- Số thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài năm 2024 là 2.418 tỷ đồng, tăng 

15% so với năm trước. 

- Số thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài năm 2025 là 2.781 tỷ đồng, tăng 

15% so với năm trước. 

Tính cả giai đọan 2021-2025, thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước 

ngoài tăng bình quân 13%/năm. 

d- Thu từ khu vực CTN- DV- NQD là 60.799 tỷ đồng,  

Đây là khu vực thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nội địa (chiếm 

60,7%/ tổng thu nội địa), trong đó số thu phát sinh từ hoạt động của Công ty cổ 

phần ô tô Trường Hải chiếm tỷ trọng lớn. 

Dự báo trong giai đoạn này, do có sự cạnh tranh quyết liệt giữa các hãng 

ô tô với nhau, giữa dòng xe nhập khẩu và xe sản xuất lắp ráp trong nước dẫn 

đến sản lượng tiêu thụ ô tô du lịch của Công ty cổ phần ô tô Trường Hải nói 

riêng bị ảnh hưởng, nên dự báo tăng trưởng bình quân 5-6%/năm. 

Các doanh nghiệp ngoài ô tô có tăng trưởng khá (dự báo tăng trưởng 

bình quân 15%); bên cạnh đó với mục tiêu nhanh chóng xây dựng và hoàn 

thiện khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, kết hợp với khu đô 

thị dịch vụ công nghiệp và kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển công nghiệp theo 

vùng dự án, góp phần tạo môi trường kinh doanh và tăng thu ngân sách. 

Số thu từ khu vực CTN- DV- NQD phát sinh từng năm như sau: 

- Số thu từ khu vực CTN- DV- NQD năm 2021 là 9.709 tỷ đồng, tăng 

3,4% so với năm trước. 

- Số thu từ khu vực CTN- DV- NQD năm 2022 là 10.605 tỷ đồng, tăng 

9,2% so với năm trước. 
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- Số thu từ khu vực CTN- DV- NQD năm 2023 là 11.659 tỷ đồng, tăng 

9,9% so với năm trước. 

- Số thu từ khu vực CTN- DV- NQD năm 2024 là 13.408 tỷ đồng, tăng 

15% so với năm trước. 

- Số thu từ khu vực CTN- DV- NQD năm 2025 là 15.419 tỷ đồng, tăng 

15% so với năm trước. 

Tính cả giai đọan 2021-2025, thu từ khu vực CTN- DV- NQD tăng bình 

quân 10,5%/năm. 

đ- Thu tiền sử dụng đất: Dự kiến tăng bình quân 11%/năm; tổng thu tiền 

sử dụng đất 05 năm là 9.010 tỷ đồng. 

e- Các khoản thu còn lại dự kiến tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn này 

từ 7-8%. 

2.2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu . 
 

Dự kiến số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giai đoạn 2021-2025 là 

20.494 tỷ đồng, chiếm 17% tổng thu NSNN. Số thu xuất nhập khẩu phát sinh 

từng năm như sau: 

- Số thu xuất nhập khẩu trên địa bàn năm 2021 là 3.350 tỷ đồng, giảm 

27% so với năm trước. 

- Số thu xuất nhập khẩu trên địa bàn năm 2022 là 3.517 tỷ đồng, tăng 5% 

so với năm trước. 

- Số thu xuất nhập khẩu trên địa bàn năm 2023 là 3.693 tỷ đồng, tăng 5% 

so với năm trước. 

- Số thu xuất nhập khẩu trên địa bàn năm 2024 là 4.485 tỷ đồng, tăng 

21,5% so với năm trước. 

- Số thu xuất nhập khẩu trên địa bàn năm 2025 là 5.449 tỷ đồng, tăng 21,5 

so với năm trước. 

Chủ yếu số thu xuất nhập khẩu các năm cuối của giai đoạn tăng cao do 

kinh tế phát triển hàng hóa xuất nhập khẩu tăng, dẫn đến thu xuất nhập khẩu 5 

năm giai đoạn 2021-2025 có tốc độ tăng trưởng tăng bình quân đạt chỉ tiêu theo 

Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII. 
 

3. Thu cân đối ngân sách địa phƣơng 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. 

Tổng thu cân đối ngân sách địa phương giai đoạn năm 2021-2025 là 

128.106 tỷ đồng. Bao gồm: 

- Thu nội địa ngân sách địa phương được hưởng: Theo quy định phân 

cấp nguồn thu, tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia trên địa bàn tỉnh hiện 

hành (ngân sách địa phương hưởng 90% các khoản thu phân chia), thì thu nội 

địa cân đối ngân sách địa phương được hưởng trong giai đoạn 2021- 2025 là 

88.488 tỷ đồng. 
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- Thu bổ sung ngân sách cấp trên 26.556 tỷ đồng, chương trình mục tiêu 

quốc giá tăng 20% so với giai đoạn 2016-2020. 

- Thu chuyển nguồn CCTL theo quy định giai đoạn 2021- 2025 là 13.042 

tỷ đồng. 

4. Chi ngân sách địa phƣơng 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. 

Dự kiến chi NSĐP 5 năm giai đoạn 2021-2025 là 134.790 tỷ đồng. 

1.4. Chi cân đối ngân sách 5 năm giai đoạn 2021-2025 là 124.923 tỷ 

đồng, tăng 18,6% so với giai đoạn 2016-2020, gồm: 

a) Chi đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 là 43.090 tỷ đồng, chiếm tỷ 

trọng 32% so tổng chi NSĐP, giảm 12% so với giai đoạn 2016-2020 là do 

những năm đầu của thời kỳ 2021-2020 nền kinh tế chưa phục hồi như thời kỳ 

trước Covid-19, nên nguồn tăng thu cho đầu tư thấp hơn giai đoạn trước và 

chưa dự kiến nguồn CCTL còn dư cho đầu tư (nguồn CCTL nếu còn dư, thì 

phải được Trung ương cho phép mới sử dụng), trong đó: 
 

- Chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn trong nước tăng 10%/năm là 5.228 tỷ 

đồng. 

- Đầu tư từ nguồn tiền sử dụng đất  là 9.010 tỷ đồng, tương đương số thu 

phát sinh.  

 - Đầu tư từ nguồn thu hoạt động XSKT là 500 tỷ đồng, tương đương số 

thu phát sinh. 

- Chi đầu tư từ nguồn Trung ương bổ sung mục tiêu đẻ thực hiện chương 

trình mục tiêu quốc giá là 15.600 tỷ đồng. 

- Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách là 6.683 tỷ đồng. 

- Chi đầu tư phát triển từ nguồn tăng thu (50% tăng thu sau khi trích tạo 

nguồn CCTL theo quy định), tiết kiệm chi, nguồn khác 6.069 tỷ đồng. 
 

b) Chi thường xuyên giai đoạn 2021-2025 là 69.292 tỷ đồng, trong đó chi 

thường xuyên cho các nhiệm vụ chi theo phân cấp là 59.425 tỷ đồng, chi 

thường xuyên từ nguồn vốn Trung ương bổ sung mục tiêu 9.866 tỷ đồng. 

Chi thường xuyên tính theo lương tối thiểu 1.490.000 đồng, phân bỏ vốn 

sự nghiệp giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ theo định hướng của Trung 

ương. 

c) Chi dự phòng ngân sách giai đoạn 2021-2025 là 3%/tổng chi ngân 

sách là 2.927 tỷ đồng. 

d) Chi tạo nguồn CCTL giai đoạn 2021-2025 là 19.094 tỷ đồng, bao gồm 

nguồn CCTL năm 2020 chuyển sang, 70% số thu nội địa NSĐP được hưởng 

HĐND tỉnh giao tăng so với Chính phủ giao năm 2021 và trích 50% số tăng thu 

các năm từ 2022, năm 2023, năm 2024, năm 2025 so với năm 2021 theo quy 

định. 

e) Chi trả lãi vay giai đoạn 2021-2025 là 353 tỷ đồng. 

g) Chi trích lập Quỹ Dự trữ tài chính 7,25 tỷ đồng, bình quân 1,45 

tỷ/năm. 
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5. Bội chi ngân sách 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. 

- Tổng thu cân đối NSĐP giai đoạn năm 2021-2025 là 128.106 tỷ đồng.  

- Tổng chi NSĐP giai đoạn 2021-2025 là 134.789 tỷ đồng. 

-  Bội chi NSĐP giai đoạn 2021-2025 là 6.683 tỷ đồng. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN. 

Từ thực trạng công tác quản lý NSNN trong thời gian qua, dự báo tình 

hình trong nước và thế giới nêu trên; các yếu tố tác động đến phát triển kinh tế - 

xã hội và thu NSNN trên địa bàn; căn cứ mục tiêu tại Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; để nâng cao 

hiệu quả quản lý NSNN nhằm thực hiện tốt chức năng huy động và phân phối 

nguồn lực sản xuất trong xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương trong giai đoạn 2021-2025 và 

định hướng đến năm 2030, cần phải triển khai đồng bộ một số giải pháp về 

quản lý, điều hành NSNN như sau: 

 Một là: Tập trung nguồn lực triển khai thực hiện tốt định hướng đổi mới 

mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức 

cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh theo hướng tăng trưởng nhanh và bền vững theo 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 

2020-2025. 

Hai là: Tiếp tục triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp để tạo điều kiện tốt nhất cho 

các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh; đổi mới cơ chế thu hút đầu 

tư, khuyến khích đầu tư tư nhân, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển kinh 

tế - xã hội, ưu tiên đầu tư các dự án công nghệ tiên tiến, hiện đại, công nghệ 

cao, thân thiện môi trường, sử dụng ít diện tích đất, giải quyết nhiều lao động, 

thu ngân sách nhiều nhất. 

 Ba là: Để thu hút và đón đầu xu hướng dịch chuyển nguồn vốn đầu tư 

nước ngoài trong khu vực và thế giới như dự báo, ngoài việc tạo ra môi trường 

đầu tư thuận lợi, cần phải có mặt bằng “sạch” để thu hút đầu tư; trong những 

năm đến, tập trung nguồn lực, ưu tiên sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất cho 

đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế và thực hiện giải phóng mặt bằng, tạo 

“mặt bằng sạch” vừa đấu giá tiền sử dụng đất để tăng thu ngân sách vừa thu hút 

được các nhà đầu tư.  

Bốn là: Tăng cường công tác quản lý thu NSNN, tập trung triển khai 

thực hiện tốt công tác: 

-Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật 

bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản 

xuất, kinh doanh nắm bắt kịp thời, đầy đủ các chính sách pháp luật về thuế; tiếp 
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tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho 

người nộp thuế.  

- Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu NSNN, tổ chức quản lý 

tốt các nguồn thu; theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích cụ thể từng 

địa bàn, từng khu vực thu, từng sắc thuế và các nguồn thu phát sinh, xác định 

rõ các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực còn thất thu để kịp thời có biện 

pháp quản lý thu hiệu quả.  

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu, chuyển giá, 

trốn thuế; quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, đảm bảo hoàn thuế đúng đối 

tượng và chế độ hiện hành; kiên quyết xử lý, thu hồi nợ đọng thuế và các khoản 

nợ đọng khác, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu 

khác vào NSNN.  
 

Năm là: Xây dựng cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định 

mức phân bổ chi đầu tư, chi thường xuyên giai đoạn 2021-2025 sát với tình 

hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách để làm căn cứ phân bổ ngân sách 

một cách hợp lý, công bằng và minh bạch. 

Sáu là: Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về chi ngân sách, 

từng bước cơ cấu lại chi NSNN theo hướng tăng tỷ trọng chi đầu tư hợp lý, 

giảm tỷ trọng chi thường xuyên, gắn với đổi mới khu vực dịch vụ công lập và 

sắp xếp lại bộ máy hành chính. 

Trong chi đầu tư tập trung nguồn lực vào các dự án trọng tâm, trọng 

điểm, liên vùng có sức lan tỏa để thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống 

của người dân. 

Cơ cấu lại chi thường xuyên trong từng lĩnh vực, đảm bảo kinh phí thực 

hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện cơ chế phân bổ ngân 

sách theo kết quả đầu ra, kiểm soát chi chặt chẽ theo dự toán, đảm bảo tiết 

kiệm, hiệu quả, nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách; tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát chi, đẩy mạnh thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí trong sử dụng NSNN, tài sản công. 

Bảy là: Tiếp tục triển khai công tác cải cách hành chính, tập trung xây 

dựng và triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy quản lý hành 

chính.  

Đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công cùng 

với việc đa dạng hóa nguồn lực xã hội phát triển dịch vụ công; thực hiện tính 

đúng, tính đủ giá dịch vụ công theo lộ trình, chuyển đổi căn bản cơ chế phân 

bổ, sử dụng nguồn lực ngân sách cho khu vực dịch vụ sự nghiệp công, chuyển 

sang hình thức đặt hàng, đấu thầu các dịch vụ sự nghiệp công nhằm tạo sự cạnh 

tranh bình đẳng, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa dịch vụ sự nghiệp công; 
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tăng cường phân cấp và tăng tính tự chủ tự chịu trách nhiệm, sử dụng nguồn 

nhân lực và nguồn lực tài chính của các đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp 

công. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển, cung cấp dịch 

vụ công, thiết lập dịch vụ thị trường công có sự quản lý, điều tiết của nhà nước, 

để giảm dần sự bao cấp từ ngân sách nhà nước. 

Tám là: Tổ chức điều hành chi ngân sách hằng năm theo tiến độ thu và 

bám sát dự toán chi, chủ động sử dụng ngân sách địa phương xử lý các trường 

hợp thiên tai, dịch bệnh phát sinh, sắp xếp nhiệm vụ chi ưu tiên theo mức độ 

quan trọng để điều hành; theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, chủ động cắt giảm chi 

tiêu và sử dụng các nguồn vốn khác trong trường hợp thu không đạt dự toán. 

Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả; thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát chi để 

đảm bảo sử dụng hiệu ngân sách. 

Chín là: Nâng cao chất lượng dự báo, xây dựng dự toán ngân sách hằng 

năm, kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm và kế hoạch tài chính 5 năm để thực 

hiện quản lý và điều hành ngân sách đảm bảo cân đối. Đồng thời, thực hiện tốt 

các quy định về công khai, minh bạch về phân bổ, sử dụng, quyết toán NSNN 

để tăng cường sự kiểm tra, giám sát của các tổ chức, cơ quan, cộng đồng... . 
 

 

Kính báo cáo HĐND tỉnh khóa IX xem xét quyết nghị./. 
 

Nơi nhận: 
- TT TU, HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CPVP; 

- Lưu:VT,NC,TH,KGVX, KTN, KTTH. 
 

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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