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BÁO CÁO 
Về cắt giảm dự toán chi ngân sách tỉnh 

năm 2020 do dự báo ngân sách tỉnh hụt thu 

 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 và các yếu tố bất lợi khác đã ảnh hưởng đến 

phát triển kinh tế- xã hội, thu NSNN trên địa bàn tỉnh trong những tháng đầu 

năm và dự kiến sẽ còn tác động tiêu cực trong những tháng cuối năm; do vậy, để 

đảm bảo cân đối ngân sách, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 2195/TTr-UBND 

ngày 20/4/2020 trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 15, HĐND khóa IX, dự báo thu 

nội địa trên địa bàn tỉnh năm 2020 là 14.424.000 triệu đồng, đạt 70% dự toán, 

hụt thu 6.100.000 triệu đồng, trong đó thu nội địa ngân sách địa phương được 

hưởng không bao gồm các khoản thu, chi lại theo mục tiêu như tiền sử dụng đất, 

thu XSKT, phí tham quan, phí bảo vệ môi trường là 10.912.000 triệu đồng, đạt 

66,9% dự toán, hụt thu 5.400.000 triệu đồng, trong đó: ngân sách tỉnh hụt thu là 

4.350.000 triệu đồng, đề xuất cắt giảm dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2020 là 

2.388.000 triệu đồng; ngân sách cấp huyện, cấp xã hụt thu là 1.050.000 triệu 

đồng, chỉ đạo cấp huyện, cấp xã xây dựng phương án cắt giảm dự toán chi năm 

2020 do dự báo hụt thu trình HĐND cùng cấp phê duyệt. 

 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 

thống nhất chủ trương cắt giảm dự toán chi ngân sách năm 2020; giao cho 

UBND tỉnh xây dựng phương án cắt giảm cụ thể, thống nhất với Thường trực 

HĐND tỉnh để triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh xem xét tại 

kỳ họp thường lệ giữa năm 2020. 

 Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của HDND tỉnh, UBND tỉnh đã 

triển khai thực hiện:  

 - Đối với cấp huyện: UBND tỉnh đã có Công văn số 2579/UBND-KTTH 

ngày 12/5/2020 chỉ đạo UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện cắt 

giảm dự toán chi ngân sách năm 2020 do dự báo ngân sách địa phương hụt thu 

trình HĐND cùng cấp phê duyệt.  

 Đến nay, các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai thực hiện cắt giảm dự 

toán chi năm 2020 tổng dự toán chi cấp huyện thực hiện cắt giảm dự toán chi là 

974.259 triệu đồng, trong đó: cắt giảm chi đầu tư là 725.348 triệu đồng, cắt giảm 

chi thường xuyên là 248.911 triệu đồng. 

 - Đối với ngân sách cấp tỉnh: Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh đã có Công 

văn số 3424/UBND-KTTH báo cáo và đã được Thường trực HĐND tỉnh thống 

nhất cắt giảm dự toán chi ngân sách tỉnh là 2.143.869,6 triệu đồng, trong đó cắt 

giảm chi đầu tư là 1.413.867,6 triệu đồng, cắt giảm chi thường xuyên là 730.002 

triệu đồng, tại Công văn số 184/HĐND -VP ngày 03/7/2020. 
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 UBND tỉnh đã triển khai thực hiện nội dung cắt giảm dự toán chi ngân 

sách tỉnh năm 2020 tại Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 và báo 

cáo HĐND tỉnh khóa IX tại kỳ họp thứ 16, với nội dung như sau: 

 Dự kiến hụt thu ngân sách tỉnh năm 2020 là 4.350.000 triệu đồng; để đảm 

bảo cân đối ngân sách, UBND tỉnh báo cáo tạm thời cắt giảm:  

I. Cắt giảm dự toán chi năm 2020 của ngân sách tỉnh là 2.143.869,6 

triệu đồng 

 1. Cắt giảm dự toán chi thường xuyên năm 2020 của ngân sách tỉnh là 

730.002 triệu đồng, gồm: 

 a) Cắt giảm nhiệm vụ chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh 

là 326.002 triệu đồng, gồm: 

 - Cắt giảm 10% dự toán chi thường xuyên theo định mức đã giao tại 

Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh trong 06 tháng 

cuối năm 2020 đối với các đơn vị dự toán cấp tỉnh (dự toán chi thường xuyên 

theo định mức đã phân bổ, không bao gồm các khoản: chi tiền lương ngạch bậc, 

phụ cấp theo lương, chi cho con người theo chế độ và khoản tiết kiệm 10% để 

tạo nguồn cải cách tiền lương đã giao dự toán đầu năm): 9.135 triệu đồng. 

(Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm) 

 - Cắt giảm dự toán chi thường xuyên không tự chủ, không thường xuyên 

là 316.867 triệu đồng, theo nguyên tắc cắt giảm sau: 

 (1) Cắt giảm 100% dự toán năm 2020 đã bố trí đối với các nhiệm vụ, kế 

hoạch, chương trình đến 15/4/2020 chưa thẩm định, chưa phân bổ. 

 (2) Cắt giảm 100% dự toán kinh phí mua sắm có tổng mức bố trí trên 500 

triệu đồng đến 15/4/2020 chưa đủ hồ sơ phân bổ theo quy định hoặc đơn vị chưa 

đề nghị phân bổ. 

 (3) Cắt giảm 100% dự toán kinh phí sửa chữa công trình có tổng mức bố 

trí dự toán trên 500 triệu đồng đến 15/4/2020 chưa đủ hồ sơ phân bổ theo quy 

định tại Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh (cụ 

thể: đến 15/4/2020 chưa có Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật thì cắt 

100% dự toán). 

(4) Cắt giảm 100% dự toán kinh phí tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, 

chuyên môn thường xuyên; lễ kỷ niệm, kinh phí đoàn ra.  

(5) Cắt giảm khoảng 50% dự toán năm 2020 đã bố trí đối với các nhiệm vụ 

đặc thù thường xuyên của ngành, lĩnh vực; kinh phí bồi dưỡng theo đề án, KH 

của tỉnh (như bồi dưỡng CBCC do Sở Nội vụ tổ chức, bồi dưỡng kiến thức dân 

tộc, tiếng dân tộc do Ban Dân tộc tổ chức...) 

(Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm) 

b) Cắt giảm các nguồn kinh phí dự nguồn chưa phân bổ trong dự toán 

ngân sách tỉnh năm 2020 cho các nhiệm vụ chi: lễ hội, kỷ niệm ngày lễ lớn, hội 

thi, hội thảo, hội thao...; dự nguồn để thực hiện các Nghị quyết của HĐND, kế 
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hoạch, chương trình của UBND tỉnh; dự nguồn các nhiệm vụ chi ngân sách tỉnh 

phát sinh trong năm 2020 là 404.000 triệu đồng. 

(Chi tiết theo Phụ lục III đính kèm) 

2. Cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 là 1.413.867,6 triệu 

đồng, theo nguyên tắc và số tiền, cụ thể như sau:  

 a) Cắt giảm 100% nguồn vốn dự kiến phân bổ cho các dự án nhưng chưa 

phê duyệt chủ trương đầu tư: 367.163 triệu đồng (dự án mới năm 2019 là 

113.000 triệu đồng, dự án mới năm 2020 là 254.163 triệu đồng). 

b) Cắt giảm 100% nguồn vốn dự kiến phân bổ cho các dự án không đầu tư 

thuộc kế hoạch trung hạn 2016-2020 theo khoản 2, Điều 2, Nghị quyết số 

11/NQ-HĐND tỉnh ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh: 165.000 triệu đồng. 

c) Cắt giảm các dự án mới thuộc kế hoạch năm 2019 đã phê duyệt chủ 

trương đầu tư, nhưng chưa phê duyệt dự án đầu tư, số tiền là 164.511,5 triệu 

đồng. 

d) Cắt giảm các dự án chờ chủ trương đổi mục đích sử dụng rừng: 

202.988,5 triệu đồng. 

e) Cắt giảm các dự án khởi công mới chưa phê duyệt thiết kế bản vẽ thi 

công và dự toán: 162.500 triệu đồng. 

g) Cắt giảm nguồn vốn không có khả năng giải ngân trong kế hoạch năm 

2020 thuộc nhóm các chương trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh: 230.204,6 triệu 

đồng, gồm: 

- Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 về hỗ trợ trùng tu di 

tích cấp tỉnh, di tích cấp Quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020: 15.100 

triệu đồng. 

- Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 về quy hoạch phát 

triển sự nghiệp y tế tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025: 11.500 triệu 

đồng. 

- Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về cơ chế, chính 

sách khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung giai 

đoạn 2016-2020: 5.542,3 triệu đồng. 

- Nghị quyết số 45/2018/NQ- HĐND ngày 06/12/2018 về cơ chế, chính 

sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn 

tỉnh: 10.000 triệu đồng. 

- Chương trình sắp xếp dân cư vùng Đông tỉnh: 68.062,3 triệu đồng 

- Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng gắn với phát triển vùng nguyên 

liệu: 120.000 triệu đồng. 

h) Cắt giảm dự án khởi công mới chưa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 

thầu thi công: 121.500 triệu đồng. 

(Chi tiết theo Phụ lục IV kèm theo) 
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2. Sau khi cắt giảm dự toán chi năm 2020 nêu trên, số dự kiến hụt thu còn 

lại: 2.206.130,4 triệu đồng. 

Trong quá trình điều hành ngân sách, căn cứ vào tình hình thực thu NSNN, 

hướng dẫn của cơ quan Trung ương về xử lý hụt thu năm 2020, UBND tỉnh sẽ 

báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét sử dụng các nguồn kinh phí của ngân 

sách tỉnh bù hụt thu để đảm bảo cân đối ngân sách tỉnh, trong đó dự kiến: 

- Cắt giảm dự toán chi trích tạo nguồn CCTL theo dự toán (trích tạo nguồn 

CCTL theo số thu thực tế). 

- Sử dụng số tiết kiệm chi năm 2019 chuyển sang năm 2020. 

- Sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất được sử dụng, tăng thu XSKT năm 

2019 chuyển sang năm 2020. 

- Sử dụng nguồn CCTL của ngân sách tỉnh còn dư. 

- Sử dụng các nguồn khác theo quy định. 

 Kính báo cáo HĐND tỉnh theo dõi, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- BTV Tỉnh ủy (b/c); 

- HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; 

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; 

- Các Cục: Thuế, Hải quan; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KTN, KTTH, TH. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Trí Thanh 
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