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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước

năm 2020; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021
 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 – 2023

(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, 
Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, 
Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30/7/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn 
xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân 
sách nhà nước 03 năm 2021-2023; Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách 
năm 2021 của Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở kết quả thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 10 tháng đầu 
năm 2020, dự báo tình hình kinh tế - xã hội, khả năng huy động nguồn thu ngân 
sách nhà nước trong các năm 2021, 2022, 2023;UBND tỉnh Quảng Nam trình 
HĐND tỉnh: Báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 
(NSNN) năm 2020, xây dựng dự toán thu, chi NSNN năm 2021 và kế hoạch tài 
chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023, với nội dung sau:

Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

 NHIỆM VỤ THU, CHI NSNN NĂM 2020

Thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2020 trong bối cảnh đại dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường và kéo dài, ảnh hưởng nặng nề và đang 
có những tác động tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 
tỉnh; ngoài ra do diễn biến thất thường của thời tiết, biến đổi khí hậu, hạn hán 
kéo dài, bão lũ, mưa lụt liên tục, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh và đời sống của người dân; ngành sản xuất thức uống có cồn bị ảnh 
hưởng do chính sách; hoạt động của Công ty ô tô Trường Hải gặp khó khăn do 
cạnh tranh quyết liệt với các doanh nghiệp ô tô trong nước và trong khu vực 
ASEAN; dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đi vào hoạt động trễ so với dự 
kiến nên chưa phát sinh số thu theo dự kiến; các chính sách miễn, giảm thuế, 
phí, lệ phí, ưu đãi thuế suất sau dịch bệnh Covid-19 để hỗ trợ phát triển sản 
xuất theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ... tác 
động làm giảm thu NSNN và phát sinh thêm nhiều nhiệm vụ chi gây khó khăn 
trong cân đối ngân sách địa phương.

Căn cứ vào kết quả thực hiện thu, chi NSNN 10 tháng và tình hình thực 
tế của những tháng cuối năm 2020, UBND tỉnh đánh giá nhiệm vụ NSNN năm 
2020 trên địa bàn tỉnh, như sau:
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A. THU NSNN VÀ THU NSĐP NĂM 2020
I. TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN
Dự toán NSNN năm 2020 theo Nghị quyết HĐND tỉnh là 25.774 tỷ 

đồng.
Thực hiện thu NSNN 10 tháng đầu năm là 13.279 tỷ đồng, bằng 68,3% 

so cùng kỳ năm trước, đạt 51,5% so dự toán, giảm 31,8% so với tiến độ thu.
Ước thực hiện thu NSNN năm 2020 là 20.272 tỷ đồng, bằng 90,9% thực 

hiện năm 2019 và chỉ đạt 78,7% so với dự toán,. 
Cụ thể:

                     ĐVT: Tỷ đồng

Số 
TT

Chỉ tiêu
TH 
năm 
2019

Dự toán 
năm 
2020 

TH 10 
tháng 
2020

ƯTH 
năm 
2020

ƯTH 
2020/ TH 
2019 (%)

ƯTH 
2020/DT 
2020  (%)

Tổng cộng 22.307 25.774 13.279 20.272  90,9 78,7

1 Thu nội địa. 18.998 20.524   9.577 15.670  82,5 76,4

1.1 Thu tiền sử dụng đất. 1.835 1.500 1.103 1.351   73,6
  
    90,1            

1.2. Thu từ XSKT 89    90 65 84  94,0     93,3

1.3
Thu nội địa không bao gồm 
tiền sử dụng đất và thu XSKT.

17.074 18.934 8.409 14.235
  
    83,4  75,2

2 Thu xuất nhập khẩu.   3.309 5.250 3.702 4.602 139,0 87,7

1. Thu nội địa
Dự toán thu nội địa năm 2020 là 20.524 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử 

dụng đất là 1.500 tỷ đồng, thu XSKT là 90 tỷ đồng, dự toán thu nội địa không 
bao gồm tiền sử dụng đất, XSKT là 18.934 tỷ đồng.

Thực hiện thu nội địa 10 tháng là 9.577 tỷ đồng, bằng 63,9% so với cùng 
kỳ năm trước, đạt 46,7% dự toán và giảm 36,6 % so với tiến độ thu, trong đó 
thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, thu XSKT là 8.409 tỷ đồng, bằng 60,9% 
so cùng kỳ năm trước, đạt 44,4% dự toán và giảm 38,9% so với tiến độ thu. Số 
thu nội địa 10 tháng đạt thấp so với tiến độ thu, ngoài yếu tố ảnh hưởng dịch 
bệnh, thiên tai, còn do thực hiện chính sách gia hạn số thuế phải nộp đến 
31/12/2020. 

Ước thực hiện thu nội địa năm 2020 là 15.670 tỷ đồng,  bằng 82,5% thực 
hiện năm 2019 và chỉ đạt 76,4% dự toán, trong đó thu nội địa không bao gồm 
tiền sử dụng đất, thu XSKT là 14.235 tỷ đồng, bằng 83,4% thực hiện năm 2019 
và chỉ đạt 75,2% dự toán. 

Các khoản thu về thuế, phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, 
thu tiền sử dụng đất và thu bán tài sản đều giảm so với năm trước và không đạt 
dự toán là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tác động của các chính sách 
miễn, giảm thuế, phí, ưu đãi thuế suất sau dịch bệnh Covid-19 để hỗ trợ phát 
triển sản xuất và do tác động thiên tai, dịch bệnh.
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Cụ thể các nguồn thu chủ yếu sau:
- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương: Thực hiện 10 

tháng là 374 tỷ đồng, bằng 86% so với cùng kỳ năm trước, đạt 52% dự toán và 
giảm 31,3% so tiến độ thu.

Số thu của các nhà máy thủy điện chiếm 57% khu vực này, nhưng do hạn 
hán kéo dài, hoạt động của các nhà máy thủy điện không đủ nước phát điện 
theo công suất thiết kế, nên số thu 10 tháng đầu năm chỉ thu được 167 tỷ đồng, 
đạt 40,9% dự toán; ước thực hiện năm 2020 là 209 tỷ đồng, đạt 51,2% dự toán. 
Các ngành kinh doanh trên lĩnh vực vận tải, xăng dầu, điện, than... bị ảnh 
hưởng dịch bệnh và do thực hiện chính sách kích cầu sau dịch bệnh dẫn đến số 
nộp ngân sách giảm mạnh.

Ước thực hiện thu từ khu vực này năm 2020 là 435 tỷ đồng, bằng 80,3% 
thực hiện năm 2019, chỉ đạt 60,4% dự toán. 

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương: Thực hiện 10 
tháng đầu năm là 81,8 tỷ đồng, bằng 77,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 61% 
dự toán, giảm 22,3% so tiến độ thu. 

Ở khu vực này không có năng lực mới tăng thêm, hoạt động của các 
doanh nghiệp trọng điểm như Đội yến sào Hội An, Công ty cổ phần du lịch 
Dịch vụ Hội An... tăng trưởng thấp, nên ước thực hiện thu từ khu vực này năm 
2020 là 97,7 tỷ đồng, bằng 72,6% thực hiện năm 2019, chỉ đạt 72,9% dự toán.

- Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Thực hiện 10 
tháng là 1.293 tỷ đồng, bằng 81,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 43,8% dự 
toán, giảm 39,5% so với tiến độ thu.

Số thu của nhà máy Bia Heniken chiếm 51% khu vực này, nhưng do ảnh 
hưởng của Luật phòng chống tác hại bia, rượu và dịch bệnh Covid-19, dẫn đến 
sản lượng tiêu thụ bia giảm, số thu nộp ngân sách đạt thấp, 10 tháng chỉ nộp 
863,8 tỷ đồng, đạt 57,6% kế hoạch nộp ngân sách, ước thực hiện thu năm 2020 
đạt 1.032 tỷ đồng đạt 68,8% kế hoạch nộp ngân sách năm 2020 (1.032 tỷ/1.500 
tỷ).

Công ty TNHH Nam Hội An đã đi vào hoạt động, nhưng lượng khách 
nước ngoài rất ít do ảnh hưởng dịch bệnh, dự kiến số nộp ngân sách năm 2020 
là 40 tỷ/dự toán 700 tỷ (chỉ đạt 5,7% dự toán). Các doanh nghiệp hoạt động 
trên các lĩnh vực may mặc, du lịch, chế biến thực phẩm..., số nộp ngân sách sụt 
giảm, thu không đạt tiến độ, giảm so cùng kỳ.

Ước thực hiện thu từ khu vực này năm 2020 là 1.508 tỷ đồng, bằng 75,5% 
thực hiện năm 2019 và đạt 51,1% dự toán. 

- Thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh: Thực hiện 10 tháng là 
4.247 tỷ đồng, bằng 46,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 35,8% dự toán, giảm 
47,7% so với tiến độ thu.

Số thu của Tập đoàn ô tô Trường Hải chiếm79% khu vực này, nhưng do 
ảnh hưởng của dịch bệnh Covd-19 và cạnh tranh khốc liệt giữa các hãng ô tô 
trong nước, ô tô nhập khẩu; mặt khác, kể từ năm 2020 Tập đoàn ô tô Trường 
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Hải có xu hướng phát triển thành tập đoàn đa ngành, hướng vào sản xuất hàng 
xuất khẩu, nên ảnh hưởng đến phát triển mảng sản xuất và lắp ráp ô tô nội địa; 
dẫn đến sản lượng tiêu thụ và số thu từ ô tô đạt thấp so với kế hoạch ban đầu. 

Số thu nộp ngân sách 10 tháng của Tập đoàn Trường Hải là 2.697 đồng, 
đạt 28,9% kế hoạch (2.697tỷ đồng/9.328 tỷ đồng), trong đó: Công ty Ô tô du 
lịch nộp 2.299 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch (2.299 tỷ/8.500 tỷ), các hoạt động 
ngoài ô tô là 398 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch (398 tỷ đồng/828 tỷ đồng). 

Ước thực hiện thu từ Tập đoàn ô tô Trường Hải năm 2020 là 7.480 tỷ 
đồng, đạt 80,2% kế hoạch (7.480tỷ/9.328 tỷ); trong đó: ô tô du lịch là 7.040 tỷ 
đồng, đạt 82,8% so kế hoạch,(7.040 tỷ đồng/8.500 tỷ đồng), ngoài ô tô du lịch 
là 440 tỷ đồng, đạt 53,1% kế hoạch (440 tỷ đồng/ 828 tỷ đồng).

Số thu từ các hoạt động thủy điện ở khu vực này 10 tháng đầu năm thu 
203 tỷ đồng đạt 70% dự toán; ước thực hiện năm 2020 là 246 tỷ đồng, đạt 84,8 
dự toán (dự toán 290 tỷ đồng).

Các hoạt động ngoài Tập đoàn ô tô Trường Hải cũng chịu tác động lớn 
của dịch bệnh, thiên tai (chế biến thực phẩm, vật liệu xây dựng, du lịch, ăn 
uống, khách sạn, hộ kinh doanh cá thể....) hoạt động cầm chừng, luân phiên lao 
động; ngành may mặc và hoạt động xuất khẩu bị đình trệ, nên thu không đạt dự 
toán đầu năm. 

Ước thực hiện thu từ khu vực này năm 2020 là 9.391tỷ đồng, bằng 
84,3% thực hiện năm 2019 và đạt 79,2% dự toán.

- Thu lệ phí trước bạ: Thực hiện 10 tháng là 222 tỷ đồng, bằng 54,5% so 
với cùng kỳ năm trước, đạt 41,5% dự toán và giảm 41,8% so với tiến độ thu.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 thị trường bất động sản đóng 
băng, tiêu thụ ô tô giảm sút, ước thực hiện thu lệ phí trước bạ năm 2020 là 265 tỷ 
đồng, bằng 52,9% so với số thu năm trước và chỉ đạt 49,5% dự toán. 

- Thuế thu nhập cá nhân: Thực hiện 10 tháng là 715 tỷ đồng, tương đương 
cùng kỳ năm trước và bằng 77,7% dự toán và giảm 5,6% so với tiến độ thu; 
chủ yếu là số thu thuế thu nhập cá nhân năm 2019 được quyết toán nộp vào 
NSNN năm 2020 và một phần phát sinh nộp ngân sách từ thuế thu nhập cá 
nhân của các nhà thầu, chuyên gia làm việc tại dự án Nam Hội An. 

Ước thực hiện thu thuế thu nhập cá nhân năm 2020 là 790 tỷ đồng, bằng 97% 
so với số thu năm trước và chỉ đạt. đạt 85,9% dự toán.

- Nguồn thu phí và lệ phí: Thực hiện 10 tháng là 147,5 tỷ đồng, bằng 
48,7% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 33,5% dự toán, giảm 49,8% so với 
tiến độ thu. 

Số thu phí tham quan chiếm 67,5% số thu phí, lệ phí, nhưng do ảnh 
hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến ngành du lịch, nguồn thu từ phí tham quan 
thực hiện thu 10 tháng là 39,7 tỷ đồng, đạt 14,7% dự toán, ước thực hiện cả 
năm thu 42 tỷ đồng, chỉ đạt 15,5% dự toán.

Ước thực hiện thu phí và lệ phí năm 2020 là 167 tỷ đồng, bằng 43,5% so 
với số thu năm trước và đạt 38% dự toán.
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- Nguồn thu tiền sử dụng đất: Thực hiện 10 tháng là 1.102 tỷ đồng, bằng 
số thu cùng kỳ năm trước và đạt 73,5% dự toán, giảm 9,8% so tiến độ thu. 

Tiền sử dụng đất phát sinh tại một số dự án lớn của tỉnh như: Khu đô thị 
thương mại dịch vụ Bắc Hội An 203,5 tỷ đồng; Khu đô thị Đất Quảng 
Riverside 30,6 tỷ đồng; Khu phố chợ Điện Nam Bắc 27,6 tỷ đồng; Quỹ đất xây 
dựng nhà ở xã hội 25 tỷ đồng; Khu dân cư số 1 Điện Thắng 18,2 tỷ đồng; Dự 
án xây dựng nhà ở mở rộng Khu dân cư số 2 Thị trấn Đông Phú 15 tỷ đồng; 
Khu đô thị Nồi Rang 14 tỷ đồng; Khu du lịch dịch vụ Cầu Hưng - Lai Nghi  14 
tỷ đồng; ghi thu, ghi chi tiền nhà đầu tư ứng trước GPMB khấu trừ vào tiền sử 
dung đất 37 tỷ. 

Các huyện có phát sinh tiền sử dụng đất lớn: Tam Kỳ 193 tỷ đồng; Hội 
An 86,7 tỷ đồng; Điện Bàn 78 tỷ đồng, Đại Lộc 59 tỷ đồng, Duy Xuyên 48 tỷ 
đồng,  Quế Sơn 18 tỷ đồng.

Dự kiến trong các tháng cuối năm tiếp tục thực hiện ghi thu, ghi chi tiền 
nhà đầu tư ứng trước để thực hiện bồi thường, GPMB vào tiền sử dụng đất các 
dự án trên địa bàn, nên ước thực hiện thu tiền sử dụng đất cả năm 1.315 tỷ 
đồng, bằng đạt 87,7% dự toán.

- Nguồn thu tiền thuê đất, thuê mặt nước: Thực hiện 10 tháng là 534 tỷ 
đồng, tăng 48% dự toán. Khoản thu này đạt cao chủ yếu phát sinh số tiền thuê 
đất nộp một lần của dự án Nam Hội An và dự án khác là 355,7 tỷ đồng.

Trong tháng 11, 12 tiếp tục thực hiện ghi thu, ghi chi tiền thuê đất nộp 
một lần dự án Nam Hội An và dự án khác, nên ước thực hiện thu năm 2020 là 
625 tỷ đồng, tăng 73,7% dự toán.

- Thu khác ngân sách: Thực hiện 10 tháng là 190 tỷ đồng, đạt 82,5% dự 
toán. Ước thực hiện thu năm 2020 là  237 tỷ đồng, tăng 7,4% dự toán là do phát 
sinh khoản thu hồi các khoản chi năm trước.

2. Thu thuế xuất nhập khẩu:
Dự toán thu xuất nhập khẩu năm 2020 là 5.250 tỷ đồng. 
Thực hiện 10 tháng là 3.702 tỷ đồng, bằng 83,4% so với số thu cùng kỳ 

năm trước, đạt 70,5% dự toán, giảm 12,8% so với tiến độ thu, chủ yếu là số 
thuế nhập khẩu từ linh kiện, bộ linh kiện, nguyên liệu, máy móc thiết bị nhập 
khẩu của Tập đoàn ô tô Trường Hải nộp. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch 
bệnh Covid-19, doanh nghiệp gặp khó khăn trong khâu nhập khẩu nguyên liệu 
và tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa tồn kho lớn dẫn đến hạn chế nhập khẩu linh 
kiện ô tô để lắp ráp, đồng thời do thực hiện hoàn thuế theo Nghị định số 
57/2020/NĐ-CP của Chính phủ dẫn đến số thu xuất nhập khẩu không đạt tiến 
độ thu theo dự toán.

Ước thực hiện năm 2020 là 4.602 tỷ đồng, đạt 87,7% dự toán.
 (Kèm biểu số 01: Đánh giá thực hiện thu NSNN năm 2020).

II. THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
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Dự toán thu cân đối NSĐP năm 2020 theo Nghị quyết HĐND tỉnh là 
26.632 tỷ đồng, bao gồm: Thu nội địa ngân sách địa phương được hưởng theo 
phân cấp là 18.196 tỷ đồng, thu nội địa NSĐP được hưởng không bao gồm tiền 
sử dụng đất, thu XSKT, phí tham quan và phí bảo vệ môi trường 16.313 tỷ 
đồng; thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 3.006 tỷ đồng, thu chuyển nguồn từ 
năm trước chuyển sang: 5.430 tỷ đồng.

Ước thực hiện năm 2020 là 31.759,9 tỷ đồng, đạt 119,3% dự toán, gồm:
1. Thu nội địa ngân sách địa phương được hưởng: Ước thực hiện là 

13.848 tỷ đồng, bằng 76,1% dự toán, thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng 
đất, thu XSKT, phí tham quan và phí bảo vệ môi trường là 12.334 tỷ đồng, 
bằng 75,6% dự toán, giảm thu tương ứng so dự toán là 3.979 tỷ đồng, gồm:

- Ngân sách cấp tỉnh hụt thu: 2.915 tỷ đồng.
- Ngân sách cấp huyện, cấp xã hụt thu là 1.064 tỷ đồng.

Chỉ có huyện Phước Sơn thu vượt dự toán 22,7 tỷ đồng; còn 17 huyện, thị 
xã, thành phố đều hụt thu so dự toán năm 2020, số tiền 1.086 tỷ đồng, gồm Hội 
An hụt thu 339,3 tỷ đồng, Điện Bàn 238,6 tỷ đồng, Núi Thành hụt 123,3 tỷ 
đồng, Tam Kỳ hụt 111,4 tỷ đồng, Đông Giang hụt 45 tỷ đồng, Đại Lộc 38,7 tỷ 
đồng, Duy Xuyên hụt 37,5 tỷ đồng, Nông Sơn 34,3 tỷ đồng, Nam Giang 33,7 tỷ 
đồng, Thăng Bình 27,3 tỷ đồng, Bắc Trà My 25,3 tỷ đồng, Phú Ninh 9 tỷ đồng, 
Quế Sơn 7,5 tỷ đồng, Tiên Phước 4,5 tỷ, Hiệp Đức 3,8 tỷ đồng, Tây Giang 4,2 
tỷ đồng, Nam Trà My 2,4 tỷ đồng.

Trong đó có 8 huyện hụt thu so với năm 2017 là 258 tỷ đồng ngân sách 
tỉnh phải bù để đảm bảo dự toán chi của các huyện này không thấp hơn năm 
2017, gồm: huyện Núi Thành hụt 94,1 tỷ đồng, huyện Đông Giang hụt 67,2 tỷ 
đồng,  Bắc Trà My hụt 46,7 tỷ đồng, huyện Nam Giang hụt 33,8 tỷ đồng, huyện 
Đại Lộc 8 tỷ đồng, huyện Nam Trà My hụt 4,5 tỷ đồng, huyện Tây Giang hụt 
2,6 tỷ đồng, thành phố Hội An hụt 0,8 tỷ đồng.

2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 3.405 tỷ đồng, đạt 113,3% dự 
toán, trong đó:

- Bổ sung có mục tiêu theo dự toán đầu năm: 3.006 tỷ đồng. 
- Bổ sung ngoài dự toán: 399 tỷ đồng, gồm: Bổ sung kinh phí Đại hội 

Đảng các cấp 26 tỷ đồng, bổ sung kinh phí phòng chống dịch tả lợn Châu phi 
46 tỷ đồng, bổ sung hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh 
Covid-19 76,5 tỷ đồng, hỗ trợ khắc phục bão lũ 250 tỷ đồng, hỗ trợ chính sách 
trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng 
bằng khen 0,5 tỷ đồng. 

3. Thu kết dư: 1.105,2 tỷ tỷ đồng, trong đó:
a) Thu kế dư ngân sách tỉnh: 41,2 tỷ đồng.
Tổng số kết dư ngân sách tỉnh năm 2019 là 66,1 tỷ đồng, trích lập Quỹ dự 

trữ tài chính là 24,9 tỷ đồng, cân đối nhiệm vụ chi năm 2020 là 41,2 tỷ đồng.
b) Thu kết dư ngân sách cấp huyện: 806,8 tỷ đồng. 
c) Thu kết dư ngân sách cấp xã: 257,2 tỷ đồng.
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4. Thu chuyển nguồn: 
Thu chuyển nguồn năm 2019 sang năm 2020 là 13.358 tỷ đồng, bao gồm:
- Chuyển nguồn ngân sách tỉnh là 8.665 tỷ đồng, gồm: 
+ Nguồn CCTL năm 2019 sang là 2.998 tỷ đồng.
+ Nguồn số dư dự toán, số dư tạm ứng 4.375 tỷ đồng; 
+ Nguồn tiết kiệm chi năm 2019 là 460 tỷ đồng; 
+ Nguồn thu chi lại theo quy định (tiền sử dụng đất, thu XSKT, Bảo vệ đất 

lúa) là 600,8 tỷ đồng.
+ Nguồn Trung ương bổ sung là 231,2 tỷ.
- Chuyển nguồn ngân sách huyện, xã là 4.693 tỷ đồng.
(Nội dung chi tiết đã được UBND tỉnh báo cáo tại Báo cáo số 207/BC-

UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh về quyết toán NSNN năm 2019).
5. Thu từ Quỹ dự trữ tài chính là 43,8 tỷ đồng để sử dụng hỗ trợ người 

dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính 
phủ.

(Kèm biểu số 03: Đánh giá cân đối NSĐP năm 2020)

III. PHƯƠNG ÁN BÙ HỤT THU.
1. Triển khai thực hiện cắt giảm chi để cân đối ngân sách.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và các yếu tố bất lợi khác, dự báo  

thu NSĐP hụt thu lớn, nên ngay trong tháng 4/2020, UBND tỉnh đã trình và 
được HĐND tỉnh thống nhất cắt giảm dự toán chi để cân đối ngân sách tại Nghị 
quyết 11/NQ-HĐND ngày 21/4/2020; UBND tỉnh đã triển khai thực hiện Nghị 
quyết này, cụ thể: Dự kiến NSĐP hụt thu cân đối 5.400 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 
hụt thu là 4.350 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện, cấp xã hụt thu là 1.050 tỷ đồng).

- Đối với cấp huyện, UBND tỉnh có Công văn số 2579/UBND-KTTH 
ngày 12/5/2020 chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương 
án cắt giảm dự toán chi cấp mình trình HĐND cùng cấp phê duyệt để đảm bảo 
cân đối ngân sách.

- Đối với cấp tỉnh, tại Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 cắt 
giảm dự toán chi 2.144 tỷ đồng (chi đầu tư 1.414 tỷ, chi thường xuyên 730 tỷ). 
Sau khi cắt giảm, số dự kiến hụt thu còn lại là 2.206 tỷ đồng, sẽ báo cáo HĐND 
tỉnh xem xét cắt giảm và sử dụng các nguồn kinh phí của ngân sách tỉnh để 
đảm bảo cân đối ngân sách tỉnh theo quy định.

Đến nay, dự kiến số hụt thu thấp hơn và Trung ương cho sử dụng nguồn 
CCTL còn dư để bù hụt thu, UBND tỉnh đã trình và được Thường trực HĐND 
tỉnh thống nhất phân bổ nguồn vốn đầu tư đã cắt giảm tại Quyết định 1806/QĐ-
UBND là 1.054,4 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành và đầu tư các 
dự án đầu tư cấp thiết của tỉnh, chuyển nguồn sang năm 2021 để bổ sung vốn 
đầu tư.

2. Phương án bù hụt thu năm 2020
Căn cứ kết quả ước thực hiện thu nêu trên và hướng dẫn bù hụt thu tại 

Công văn số 9288/BTC-NSNN ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính, UBND tỉnh 
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xác định số hụt thu ngân sách tỉnh phải bù 3.173 tỷ đồng, trong đó bù hụt thu 
năm 2020 ngân sách tỉnh 2.915 tỷ đồng, bù cho ngân sách các huyện hụt thu 
ước thực hiện năm 2020 so dự toán năm 2017 là 258 tỷ đồng, được bù từ các 
nguồn sau:

- Không chi trích tạo nguồn CCTL theo dự toán: 1.038 tỷ đồng.
- Sử dụng số tiết kiệm chi 460 tỷ đồng.
- Nguồn kết dư 25 tỷ.
- Sử dụng Quỹ dự trữ tài chính 25 tỷ.
- Sử dụng nguồn CCTL còn dư đến cuối năm 2020 của tỉnh để bù hụt thu 

là 1.625 tỷ đồng, nguồn CCTL còn chuyển qua năm sau 640 tỷ đồng.
Cuối năm căn cứ số thu thực tế, UBND tỉnh sẽ báo cáo Phương án bù hụt 

thu cụ thể cho Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.

B. VỀ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020.
Dự toán tổng chi ngân sách địa phương năm 2020 HĐND giao là 27.225 

tỷ đồng, ước thực hiện tổng chi ngân sách địa phương năm 2020 là  31.915,1 tỷ 
đồng, đạt 117% dự toán là do tăng chi chủ yếu từ nguồn năm 2019 chuyển sang 
tiếp tục thực hiện và quyết toán trong năm 2020 và chi chuyển nguồn một số 
nhiệm vụ chi qua năm sau theo quy định.

I. TỔNG CHI NSĐP QUẢN LÝ.
Dự toán tổng chi cân đối NSĐP quản lý HĐND giao là 27.225,7 tỷ đồng, 

ước tổng chi NSĐP là 29.515,6 tỷ đồng, đạt 108% dự toán là do tăng chi chủ 
yếu từ nguồn năm 2019 chuyển sang tiếp tục thực hiện và quyết toán trong năm 
2020 theo quy định.

1. Chi cân đối ngân sách.
Dự toán chi cân đối ngân sách địa phương là 24.219,6 tỷ đồng, ước thực 

hiện năm 2020 là 25.444,4 tỷ đồng, đạt 105% dự toán, gồm:
1.1. Chi đầu tư phát triển.
Dự toán chi đầu tư phát triển HĐND tỉnh giao là 6.249 tỷ đồng, ước thực 

hiện năm 2020 là 10.732,6 tỷ đồng, đạt 172% so với dự toán. Cụ thể:
a) Ước chi hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 

ích; các tổ chức kinh tế; tổ chức tài chính, đầu tư vốn nhà nước vào doanh 
nghiệp 90 tỷ đồng, đạt 100% dự toán.

b) Chi đầu tư cho các dự án là 10.642 tỷ đồng, đạt 173 % dự toán đầu 
năm.

- Chi đầu tư XDCB vốn trong nước là 1.081 tỷ đồng, đạt 100% dự toán. 
- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 1.912 tỷ đồng, tăng 28% so 

với dự toán đầu năm, là do tăng chi từ nguồn năm trước chuyển sang 562 tỷ 
đồng và  ước thực hiện thu tiền sử dụng đất giảm 149 tỷ đồng. 

- Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT là 88 tỷ đồng, đạt 98% so dự toán là do 
giảm thu từ XSKT 6 tỷ đồng, đồng thời tăng chi từ nguồn năm trước chuyển 
sang 4,4 tỷ đồng tỷ đồng.
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- Chi đầu tư từ nguồn bội chi 155 tỷ đồng đạt 26% dự toán, nguyên nhân 
đạt thấp là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tiến độ lập thủ tục đầu tư 
và giải ngân vốn đầu tư một số dự án chậm. 

- Chi đầu tư từ nguồn vốn khác là 7.362 tỷ đồng, đạt 281% so dự toán, 
gồm:

+ Chi đầu tư từ nguồn thu phí tham quan là 42 tỷ đồng, theo số ước thu.
+ Chi đầu tư từ nguồn vốn khác là 7.320 tỷ đồng, gấp 2,7 lần dự toán, do 

thanh toán khối lượng XDCB từ nguồn năm trước chuyển sang; nếu loại trừ chi 
từ nguồn năm trước chuyển sang thì ước thực hiện năm 2020 là 1.386 tỷ đồng, 
đạt 52,8% dự toán.

1.2. Chi thường xuyên.
Dự toán chi thường xuyên HĐND tỉnh giao là 13.240 tỷ đồng, ước thực 

hiện năm 2020 là 14.118 tỷ đồng, đạt 107% dự toán. Các nhiệm vụ chi thường 
xuyên của ngân sách được đảm bảo thực hiện theo dự toán, giải quyết kịp thời 
các chế độ, chính sách cho các đối tượng.

Phần tăng thêm chủ yếu là chi và quyết toán nguồn kinh phí năm trước 
chuyển sang, bổ sung kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Cụ thể như sau:
- Chi quốc phòng: Ước chi là 200 tỷ đồng, đạt 99%  dự toán, là do chi 

mua sắm sửa chữa từ nguồn năm trước chuyển sang là 5 tỷ đồng, đồng thời 
trong quá trình thẩm định phân bổ kinh phí có giảm so với nhu cầu thực hiện 
nên tiết kiệm được số tiền là 8 tỷ đồng. 

- Chi an ninh: Ước chi là 78 tỷ đồng, đạt 94% so với dự toán,  là do chi 
mua sắm trang phục cho công an xã từ nguồn năm trước chuyển sang 1,8 tỷ 
đồng, đồng thời trong quá trình thẩm định phân bổ kinh phí có giảm so với nhu 
cầu thực hiện nên tiết kiệm được số tiền là 7 tỷ đồng. 

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề: Ước chi là 5.019 tỷ đồng, đạt 99% 
dự toán, do tăng chi từ nguồn CCTL thực hiện các chế độ, chính sách và chi 
thực hiện CCTL là 102 tỷ đồng; tăng chi từ nguồn năm trước chuyển sang 291 
tỷ đồng (hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc 
hộ nghèo, cận nghèo học tại các cơ sở giáo dục đại học; thực hiện chế độ học 
bổng cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ; thực 
hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3-5 tuổi; thực hiện chế độ ưu đãi đối với nhà 
giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo Nghị định số 76/2010/NĐ-CP của Chính 
phủ,..), đồng thời trong quá trình thẩm định phân bổ kinh phí có giảm so với 
nhu cầu thực hiện nên tiết kiệm được số tiền là 170 tỷ đồng và một chuyển 
nguồn sang năm 2020 để tiếp tục thực hiện một số chế độ chính sách do trung 
ương ban hành là 250 tỷ.

- Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình: Ước chi là 1.201 tỷ đồng, đạt 
106% dự toán, là do chi từ nguồn năm trước chuyển sang là 71,4 tỷ đồng.

- Chi khoa học và công nghệ: Ước thực hiện năm 2020 là 68,4 tỷ đồng, 
tăng 70% dự toán, do chi thanh toán tạm ứng các đề tài khoa học công nghệ từ 
nguồn năm trước chuyển sang 28 tỷ đồng.
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- Chi sự nghiệp văn hoá thông tin: Ước chi là 265 tỷ đồng, đạt 96% dự 
toán, do chi từ nguồn năm trước chuyển sang 60 tỷ, đồng thời quá trình thẩm 
định phân bổ kinh phí có giảm so với nhu cầu thực hiện và do đại dịch Covid-
19 nên dừng tổ chức một số hoạt động, lễ kỷ niệm dẫn đến tiết kiệm được số 
tiền là 71 tỷ đồng. 

- Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình: Ước chi là 60 tỷ đồng, đạt 103% 
dự toán, do chi từ nguồn năm trước chuyển sang.

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao: Ước chi là 69 tỷ đồng, đạt 84% dự toán, 
do chi từ nguồn năm trước chuyển sang 4 tỷ đồng và do đại dịch Covid-19 nên 
dừng tổ chức một số hoạt động thể thao dẫn đến tiết kiệm số tiền là 16 tỷ đồng. 

- Chi đảm bảo xã hội: Ước chi là 1.347 tỷ đồng, đạt 113% dự toán, do bổ 
sung nguồn CCTL, Quỹ dự trữ tài chính để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do 
đại dịch Covid-19 là 169 tỷ đồng, chi từ nguồn năm trước chuyển sang là 196 
tỷ đồng, đồng thời trong quá trình thẩm định phân bổ kinh phí có giảm so với 
nhu cầu thực hiện và các huyện quyết toán các chế độ, chính sách bổ sung mục 
tiêu thừa nộp trả, nên tiết kiệm được số tiền là 215 tỷ đồng. 

- Chi hoạt động kinh tế: Ước chi là 2.500 tỷ đồng, đạt 107% dự toán, do 
bổ sung nguồn CCTL để thực hiện chi thực hiện các chế độ, chính sách tăng 
thêm là 116 tỷ đồng (chính sách hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 48/2010/QĐ-
TTg, chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính 
phủ); chi từ nguồn năm trước chuyển sang là 335 tỷ đồng, đồng thời trong quá 
trình thẩm định phân bổ kinh phí có giảm so với nhu cầu thực hiện nên tiết 
kiệm được số tiền là 290 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: Ước chi là 216 tỷ đồng, đạt 111% dự 
toán, là do chi từ nguồn năm trước chuyển sang 56 tỷ đồng, đồng thời trong quá 
trình thẩm định phân bổ kinh phí có giảm so với nhu cầu thực hiện nên tiết 
kiệm được số tiền là 35 tỷ đồng.

- Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể: Ước chi 3.013 tỷ 
đồng, đạt 119% dự toán, do bổ sung nguồn CCTL để thực hiện các chế độ, 
chính sách tăng thêm và chi thực hiện CCTL là 348 tỷ đồng (thực hiện chính 
sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, chi 
trả chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, bổ nhiệm theo Nghị 
định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ); chi từ nguồn năm trước chuyển sang 
là 411 tỷ đồng, đồng thời trong quá trình thẩm định phân bổ kinh phí có giảm 
so với nhu cầu thực hiện nên tiết kiệm được số tiền là 269 tỷ đồng.

- Chi khác ngân sách: Ước chi đạt 79 tỷ đồng, đạt 119% dự toán, do chi từ 
nguồn năm trước chuyển sang. 

1.3. Chi trả lãi do chính quyền địa phương vay: Ước chi là 5,9 tỷ đồng, đạt 
100% dự toán giao.

1.4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: ước chi là 1,45 tỷ đồng, đạt 100% 
dự toán.

1.5. Chi dự phòng ngân sách: Ứơc chi là 585,5 tỷ đồng, đạt 100% dự toán, 
đã sử dụng nguồn dự phòng để chi hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 theo 
Nghị quyết số 37/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện 
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hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 
42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; hỗ trợ phòng chống, dịch tả lợn 
Châu Phi theo Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ; chi khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

2. Các khoản chi chương trình mục tiêu.
Dự toán HĐND tỉnh giao là 3.006 tỷ đồng, ước chi năm 2020 là 4.071 tỷ 

đồng, đạt 135% so với dự toán, là do chi từ nguồn năm trước chuyển sang và 
nguồn Trung ương bổ sung để thực hiện nhiệm vụ, cụ thể: 

1.1. Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia:
Dự toán là 1.098 tỷ đồng, ước thực hiện năm 2020 là 1.110 tỷ đồng, đạt 

101% dự toán giao, trong đó:
- Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 

Ước thực hiện năm 2020 là 715 tỷ đồng, đạt 100,4% dự toán, do chi từ nguồn 
năm trước chuyển sang 3 tỷ đồng.

- Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 
Ước thực hiện năm 2020 là 396 tỷ đồng, đạt 102% dự toán, do chi từ nguồn 
năm trước chuyển sang là 9,2 tỷ đồng.

1.2. Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ:
Dự toán là 1.908 tỷ đồng, ước thực hiện năm 2020 là 2.960 tỷ đồng, đạt 

148% dự toán, cụ thể: 
- Chi đầu tư theo các chương trình mục tiêu: Ước thực hiện là 2.277 tỷ 

đồng, đạt 138% dự toán, trong đó: 
Chi đầu tư từ vốn trong nước là 1.016 tỷ đồng, đạt 138% dự toán, do chi 

từ nguồn Trung ương bổ sung năm 2019 chuyển sang thực hiện dự án Kè bảo 
vệ bờ sông Nước Là khu Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My 30 tỷ đồng, 
thực hiện Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo 
Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg 101 tỷ đồng, thực hiện dự án chống xói lở 
khẩn cấp và bảo vệ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành 11 tỷ đồng,  thực 
hiện Dự án Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Hội An, thành phố Hội 
An kết hợp nạo vét Cửa Đại 40 tỷ đồng và chi từ kế hoạch vốn năm 2019 được 
kéo dài thời gian thực hiện đến 31/12/2020 là 98,7 tỷ đồng.  

Chi đầu tư từ nguồn vốn nước ngoài: Ước thực hiện năm 2020 là 1.260 tỷ 
đồng, đạt 138% dự toán, do thanh toán nguồn năm trước chuyển sang.

1.3. Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định: 
Dự toán là 260,2 tỷ đồng, ước thực hiện năm 2020 là 684 tỷ đồng, tăng 

2,63 lần so với dự toán giao, do chi từ nguồn Trung ương bổ sung năm 2020 để 
thực hiện Đại hội đảng các cấp 26 tỷ đồng; hỗ trợ tiêu hủy lợn mắc bệnh Dịch 
tả lợn Châu phi năm 2019 là 46 tỷ đồng; hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch 
Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ: 76 tỷ 
đồng; hỗ trợ khắc phục lũ lụt, thiên tai: 250 tỷ đồng; chi từ nguồn năm trước 
chuyển sang 27 tỷ đồng.

II. CHI CHUYỂN NGUỒN KINH PHÍ SANG NĂM SAU.



12

Tổng chi chuyển nguồn ngân sách năm 2020 chuyển sang năm 2021 ước 
thực hiện: 2.399,563 tỷ đồng, trong đó: 

1. Chuyển nguồn nguồn cải cách tiền lương: 640 tỷ đồng.
2. Chuyển nguồn vốn đầu tư khối tỉnh: 359,563 tỷ đồng.
3. Chi chuyển kinh phí sự nghiệp khối tỉnh : 1.400 tỷ đồng, trong đó:
- Chuyển nguồn các chế độ, chính sách theo quy định để tiếp tục thực hiện 

trong năm 2021 là 300 tỷ đồng.
- Chuyển nguồn cân đối dự toán chi năm 2021: 1.100 tỷ đồng.
(Kèm biểu số 02: Đánh giá chi NSĐP theo cơ cấu chi năm 2020)

C. BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 2020
- Tổng thu ngân sách địa phương năm 2020 là: 31.759,9 tỷ đồng.
- Tổng chi ngân sách địa phương năm 2020 là: 31.915,1 tỷ đồng.
- Bội chi ngân sách địa phương năm 2020 là:       155,2 tỷ đồng.

 D. CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP
Ước thực hiện chi trả nợ gốc năm 2020 là 4,3 tỷ đồng, đạt 41% dự toán, 

chi trả theo số thực tế phát sinh.

Đ. ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NSNN NĂM 2020.
1.  Những kết quả đạt được. 
Căn cứ Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 

của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Tài chính, Nghị quyết  về dự toán thu, chi và 
phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 của HĐND tỉnh; UBND 
tỉnh đã triển khai giao dự toán thu, chi năm 2020 cho các cấp, các ngành, địa 
phương theo đúng quy định, ban hành cơ chế điều hành dự toán ngân sách năm 
2020 theo thẩm quyền. Trong quá trình tổ chức thực hiện dự toán ngân sách, 
UBND tỉnh đã triển khai điều hành dự toán ngân sách năm 2020 theo đúng quy 
định tại Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính và 
Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, 
giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 
sách năm 2020 và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành dự toán thu, chi 
ngân sách phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. 

Trong công tác thu NSNN, UBND tỉnh đã ban hành đề án chống thất thu 
thuế, chỉ đạo ngành Thuế, Hải quan, UBND cấp huyện và các cơ quan liên 
quan tập trung thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh vào ngân sách 
nhà nước. Công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu, chuyển giá, trốn 
thuế được tăng cường; thực hiện quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, đảm bảo 
hoàn thuế đúng đối tượng và chế độ hiện hành; tăng cường quản lý các khoản 
thu còn thất thu trên các lĩnh vực đất đai, tài sản công, khai thác khoáng sản, hộ 
kinh doanh cá thể..; thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế 
theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế… phấn đấu thực hiện cao nhất dự 
toán năm 2020.

Tổ chức điều hành chi ngân sách bám sát dự toán và tiến độ thu, ngay từ 
đầu năm do tác động của dịch bệnh Covid-19, dự báo hụt thu ngân sách, 
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UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh cắt giảm dự toán chi để đảm bảo cân đối ngân 
sách; trong điều hành ngân sách thường xuyên theo dõi số thu, xác định số hụt 
thu NSĐP và căn cứ hướng dẫn bù hụt thu của Trung ương, UBND tỉnh đã 
phân bổ lại nguồn vốn đầu tư đã cắt giảm cho các dự án cấp bách, phục vụ yêu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời có nhiều văn bản chỉ 
đạo, đôn đốc tăng cường công tác giải ngân vốn đầu tư; trong chi thường xuyên 
kịp thời giải quyết các chế độ chính sách an sinh xã hội phát sinh, chế độ cho 
người có công, người lao động, thiên tai, dịch bệnh; chủ động sử dụng dự 
phòng ngân sách, huy động Quỹ Dự trữ tài chính và các nguồn vốn khác để chi 
phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, dịch bệnh, 
đặc biệt phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do 
đại dịch Covid-19 theo theo quy đinh của Chính phủ.

Năm 2020, ngân sách tỉnh hụt thu, tỉnh phải cắt giảm dự toán chi và huy 
động các nguồn lực để đảm bảo cân đối ngân sách; trong khi đó số dư tồn quỹ 
của Quỹ Phát triển đất lớn (trên 426 tỷ đồng) và xét thấy trong thời gian qua 
quản lý sử dụng Quỹ Phát triển đất chưa phát huy hiệu quả, nên UBND tỉnh đã 
trình và được Thường trực HĐND tỉnh có Công văn số 390/HĐND-VP ngày 
26/11/2020 thống nhất tạm dừng việc trích lập Quỹ Phát triển từ tiền sử dụng 
đất nộp ngân sách trong năm 2020; sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất này bổ 
sung vốn đầu tư các dự án cấp bách của tỉnh.

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch, kịp thời chấn 
chỉnh những thiếu sót, sai phạm góp phần sử dụng ngân sách nhà nước đúng 
mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

2. Một số khó khăn, tồn tại trong quản lý, điều hành ngân sách.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp theo quy định của Chính phủ và một số yếu tố bất lợi khác, nên ước 
thực hiện thu nội địa năm 2020 trên địa bàn tỉnh giảm mạnh, dẫn đến thu cân 
đối ngân sách địa phương hụt thu lớn, nên tỉnh đã thực hiện cắt giảm dự toán 
chi để cân đối; trong khi đó nhiệm vụ chi phát sinh lớn, nên tỉnh phải sử dụng 
toàn bộ nguồn lực hiện có (Dự phòng ngân sách, tiết kiệm chi, Quỹ Dự trữ tài 
chính, kết dư ngân sách, nguồn cải cách tiền lương còn dư,...) để bù hụt thu và 
thực hiện nhiệm vụ chi phát sinh về phòng chống dịch bệnh Covid -19, thực 
hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả 
thiên tai, bão lũ vào những tháng cuối năm, nên ngân sách tỉnh gặp khó khăn 
trong cân đối, thiếu nguồn để triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát 
triển kinh tế- xã hội và không còn nguồn để bổ sung vốn đầu tư phát triển như 
các năm trước.

Trong điều hành ngân sách, UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác thu, 
tuy nhiên vẫn còn thất thu, nhất là lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản, 
đất đai, hộ kinh doanh cá thể; số nợ đọng về thuế còn lớn, dự kiến nợ thuế đến 
ngày 31/12/2020 còn nợ là 850 tỷ đồng, giảm so với đầu năm 32 tỷ đồng, tỉnh 
đang tập trung có những giải pháp thu hồi nợ, nhưng do ảnh hưởng của dịch 
bệnh Covid-19 nên khó thu đạt kế hoạch.
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Tình hình giải ngân vốn đầu tư còn thấp so với tiến độ, tính đến 
31/10/2020 mới giải ngân đạt 59% kế hoạch vốn đầu tư đã cắt giảm theo Quyết 
định 1806/QĐ-UBND của UBND tỉnh. UBND tỉnh đang thực hiện các giải 
pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo giải ngân cao nhất kế hoạch vốn 
năm 2020. 

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, tỉnh sử dụng toàn bộ nguồn thu phí tham quan nộp ngân sách 
Đô thị cổ Hội An, di tích Mỹ Sơn để trùng tu, tôn tạo 2 di tích này, nhưng do 
ảnh hưởng dịch bệnh, nguồn thu phí tham quan chỉ thu đạt gần15% dự toán, 
nên nguồn đầu tư cho di tích Mỹ Sơn và Hội An giảm tương ứng, nên công tác 
trùng tu, bảo dưỡng di tích gặp khó khăn.

Tỉnh Quảng Nam là tỉnh tự cân đối ngân sách và có điều tiết về ngân sách 
Trung ương, theo đó thì tỷ lệ vay lại 70% vốn vay ODA, vay ưu đãi và đảm 
bảo 20% nguồn kinh phí để thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội 
tăng thêm, cán bộ công chức, viên chức nghỉ việc; nguồn kinh phí thực hiện 
quy định trên rất lớn là áp lực không nhỏ trong cân đối ngân sách, đặc biệt là 
trong năm 2020 hụt thu lớn ngân sách tỉnh gặp khó khăn trong cân đối được 
nguồn để thực hiện quy định trên.

Tóm lại: Thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2020 trong bối cảnh diễn 
biến phức tạp của đại dịch Covid-19, thời tiết thất thường, nắng hạn, bão lũ 
thường xuyên, cũng như những yếu tố bất lợi khác đã và đang tác động tiêu cực 
đến sự tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội, làm giảm thu NSNN và phát sinh 
thêm nhiều nhiệm vụ chi gây khó khăn trong cân đối ngân sách địa phương. 
Trong quá trình tổ chức thực hiện, UBND tỉnh đã kịp thời đề ra các giải pháp 
quản lý, điều hành ngân sách linh động, cân đối được ngân sách, giải quyết kịp 
thời các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo nguồn lực thực hiện phòng chống 
thiên tai, dịch bệnh; công tác giải ngân vốn đầu tư được chú trọng; công tác 
thanh tra, kiểm tra được tăng cường góp phần sử dụng vốn ngân sách hiệu quả 
hơn.

Phần thứ hai
DỰ TOÁN THU, CHI NSNN VÀ PHƯƠNG ÁN

 PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021.

Năm 2021, dự báo tình hình dịch bệnh ở nước ta cơ bản được kiểm soát, 
nhưng trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường tác động đến phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, dịch 
vụ, xuất khẩu bị ảnh hưởng, nên chưa phục hồi được tốc độ phát triển như thời 
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kỳ trước dịch bệnh; các chính sách miễn, giảm thuế, phí, ưu đãi thuế suất sau 
dịch bệnh Covid-19 để hỗ trợ phát triển sản xuất tiếp tục ảnh hưởng đến thu 
NSNN năm 2021; nguồn thu chủ lực của tỉnh từ ô tô Trường Hải gặp khó khăn 
do cạnh trạnh quyết liệt với các doanh nghiệp ô tô trong nước và trong khu vực 
ASEAN nên nguồn thu này dự kiến không có tăng trưởng. 

Thiệt hại về thiên tai, dịch bệnh cuối năm 2020, tác động lớn đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân, việc khắc phục hậu quả 
tiêu tốn nhiều kinh phí, làm giảm nguồn vốn cho đầu tư và gây khó khăn trong 
cân đối ngân sách để thực hiện các Nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội của 
HĐND. 

Năm 2021 là năm kéo dài của thời kỳ ổn định NSNN giai đoạn 2017-2020 
theo Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội, nên việc 
phân cấp nguồn thu, tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân 
sách và nhiệm vụ chi NSĐP thực hiện theo Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND 
của HĐND tỉnh.

Trên cơ sở kết quả ước thực hiện thu NSNN năm 2020, phân tích các yếu 
tố tác động và dự báo nguồn thu, nhiệm vụ chi phát sinh trên địa bàn tỉnh năm 
2021; UBND tỉnh Quảng Nam xây dựng và trình HĐND tỉnh dự toán thu, chi 
NSNN năm 2021 trên địa bàn tỉnh như sau:

A. DỰ TOÁN THU NSNN VÀ THU CÂN ĐỐI NSĐP NĂM 2021.

I. DỰ TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2021.
Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2021 là 19.350 tỷ đồng, bằng 95,5% 

ước thực hiện năm 2020 và chỉ bằng 75,1% dự toán năm 2020.
                    ĐVT: Tỷ đồng

Số 
TT Chỉ tiêu DT 2020 ƯTH 

2020 
DT 

2021

DT 
2021/DT 
2020 (%)

DT 
2021/ƯTH 
2020(%)

Tổng cộng 25.774 20.272 19.350 75,1  95,5

1 Thu nội địa 20.524 15.670 16.000 78,0  102,1

1.1 Thu tiền sử dụng đất 1.500   1.351        1.430  95,3 105,8

1.2 Thu từ XSKT   90      84   85 94,4 101,2

1.3
Thu nội địa không bao 
gồm tiền sử dụng đất và 
thu XSKT.

18.934

       

14.235
    

14.485 76,5

  

101,7

2 Thu xuất nhập khẩu 5.250 4.602 3.350 63,8  72,8

1. Thu nội địa



16

Dự toán thu nội địa năm 2021 là 16.000 tỷ đồng, tăng 2,1% so với ước 
thực hiện thu nội địa năm 2020, nhưng chỉ bằng 78% dự toán năm 2020; thu 
nội địa không bao gồm nguồn tiền sử dụng đất, thu XSKT là 14.485 tỷ đồng, 
tăng 1,7% so với ước thực hiện năm 2020, nhưng chỉ bằng 76,5% dự toán năm 
2020.

Cụ thể các nguồn thu chủ yếu sau:
    - Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương: Dự toán năm 2021 là 465 

tỷ đồng, tăng 6,9% so với ước thực hiện năm 2020, nhưng chỉ bằng 64,6% dự 
toán năm 2020. 

Số thu từ các doanh nghiệp thủy điện chiếm 53% số thu ở khu vực này, 
nhưng hoạt động của các doanh nghiệp thủy điện phụ thuộc lớn vào điều kiện 
thời tiết, nên dự kiến năm 2021 nộp ngân sách 247 tỷ đồng, tăng 18,2% so ước 
thực hiện năm 2020, nhưng chỉ bằng 60,5% dự toán 2020. Số thu từ các doanh 
nghiệp còn lại (xăng dầu, điện lực...) phụ thuộc sự phục hồi chung của nền kinh 
tế và dịch bệnh nên tăng trưởng không cao.

- Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương: Dự toán năm 2021 là 134 tỷ 
đồng, tăng 37,1% so với số thu ước thực hiện năm 2020, bằng dự toán năm 
2020. Các doanh nghiệp ở khối này có khả năng phục hồi trong năm 2021 và 
tăng trưởng không đáng kể, số thu từ Đội Yến sào Hội An duy trì ở mức tương 
đương với những năm gần đây.

- Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Dự toán năm 2021 là 
1.695 tỷ đồng, tăng 12,4% so với ước thực hiện năm 2020, nhưng chỉ bằng 
57,4% dự toán năm 2020. 

Số thu từ hoạt động của Công ty TNHH Nhà máy Bia Heneiken Việt 
Nam - Quảng Nam chiếm 65% số thu ở khu vực này, doanh nghiệp này dần 
phục hồi và hoạt động ổn định, dự kiến trong năm 2021 sản lượng tiêu thụ đạt 
97 triệu lít, nộp ngân sách 1.100 tỷ đồng, tăng 6,6% so với số ước thực hiện 
năm 2020, như chỉ bằng 73% số dự toán năm 2020.

Hoạt động của Công ty TNHH Nam Hội An phụ thuộc vào lượng khách 
quốc tế, do ảnh hưởng dịch bệnh lượng khách quốc tế năm 2021 chưa nhiều, dự 
toán thu ngân sách là 50 tỷ đồng.

- Thu từ khu vực CTN và dịch vụ NQD: Dự toán năm 2021 là 9.709 tỷ 
đồng, tăng 3,4% so với ước thực hiện năm 2020, nhưng chỉ bằng 81,8% dự 
toán năm 2020. 

Số thu từ hoạt động của Công ty CP ô tô Trường Hải chiếm 72% số thu 
khu vực này. Năm 2021, Chính phủ có chính sách hỗ trợ sản xuất (giảm thuế 
nhập khẩu linh kiện, giảm Lệ phí trước bạ và thuế tiêu thụ đối với xe sản xuất 
và lắp ráp trong nước) tăng sức cạnh tranh..., nhưng do có sự cạnh tranh quyết 
liệt giữa các hãng ô tô với nhau, giữa ô tô nhập khẩu và ô tô lắp ráp trong nước 
và do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên sản lượng tiêu thụ, giá bán của ô tô 
Trường Hải giảm so với các năm trước; dự kiến năm 2021 nộp ngân sách là 
7.760 tỷ đồng, tăng 3,7% so ước thực hiện năm 2020, nhưng chỉ bằng 83,2% 
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dự toán năm 2020, trong đó thu từ ô tô du lịch 7.300 tỷ đồng, tăng 3,7% so với 
số ước thực hiện thu năm 2020, nhưng chỉ bằng 85,9% dự toán năm 2020.

Các doanh nghiệp thủ điện ở khu vực này nộp ngân sách 245 tỷ đồng, 
bằng số ước thực hiện năm 2020. Các doanh nghiệp còn lại hoạt động ổn định 
và có thu thu nộp bằng ước thực hiện năm 2020.

- Lệ phí trước bạ: Dự toán năm 2021 là 350 tỷ đồng, tăng 32,3% so với 
ước thực hiện năm 2020, nhưng chỉ bằng 65,4% dự toán năm 2020; trong năm 
2021, dự báo trước bạ nhà đất, trước bạ xe ô tô giảm, xe máy ổn định, nên số 
thu ở khu vực này tăng không lớn.

- Thuế thu nhập cá nhân: Dự toán năm 2021 là 700 tỷ đồng, bằng 88,6% 
ước thực hiện năm 2020 và bằng 76,1% dự toán năm 2020.

Trong năm 2021, thị trường bất động sản vẫn còn trầm lắng và chính 
sách tăng mức giảm trừ gia cảnh, Công ty TNHH Nam Hội An đã hoàn thành... 
dẫn đến thuế TNCN giảm so cùng kỳ.

- Thu phí, lệ phí: Dự toán năm 2021 là 190 tỷ đồng, tăng 13,7% so với 
ước thực hiện năm 2020, nhưng chỉ bằng 43% dự toán năm 2020; dự báo trong 
năm 2021, tình hình du lịch chưa được phục hồi, nguồn thu phí tham quan Đô 
thị cổ Hội An và Di tích Mỹ Sơn là 40 tỷ đồng, tương đương ước thực hiện 
năm 2020, nhưng chỉ bằng 15% dự toán năm 2020.

- Thu tiền sử dụng đất: Dự toán năm 2021 là 1.430 tỷ đồng, tăng 5,8% so 
với ước thực hiện năm 2020, nhưng chỉ bằng 95,3% dự toán năm 2020.

- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: Dự toán năm 2021 là 65 tỷ đồng, 
bằng 90,3% so với ước thực hiện năm 2020 và bằng 65% dự toán năm 2020. 
Khoản thu này xây dựng dựa trên các quyết định cấp quyền khai thác khoáng 
sản đã được ban hành.

- Thu XSKT: Dự toán năm 2021 là 85 tỷ đồng, tăng 1,2% so với ước 
thực hiện năm 2020, nhưng chỉ bằng 94,4% dự toán năm 2020.

- Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản và thu khác ngân sách xã: Dự 
toán năm 2021 là 12 tỷ đồng, bằng số ước thực hiện và dự toán năm 2020.

2. Thu thuế xuất nhập khẩu: Dự toán năm 2021 là 3.350 tỷ đồng, bằng 
72,8% so với số ước thực hiện năm 2020 và chỉ bằng 63,8% dự toán năm 2020.

Số thu chủ yếu phát sinh từ thuế nhập khẩu bộ linh kiện, linh kiện rời ô 
tô, nguyên liệu, thiết bị của Công ty CP ô tô Trường Hải chiếm trên 90% số 
thu, nhưng do tác động của dịch bệnh Covid-19 doanh nghiệp gặp khó khăn 
trong khâu nhập khẩu nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa tồn kho lớn 
dẫn đến hạn chế nhập khẩu linh kiện ô tô để lắp ráp, đồng thời do thực hiện 
hoàn thuế theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ 
làm giảm số thu năm 2021. 

        (Kèm biểu 05: Dự toán thu NSNN năm 2021).
II. THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
 Dự toán thu cân đối NSĐP năm 2021 là 19.225 tỷ đồng. Trong đó: 
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1. Thu nội địa NSĐP được hưởng: 14.120 tỷ đồng, gồm:
- Tiền sử dụng đất: 1.430 tỷ đồng.
- Thu từ hoạt động XSKT: 85 tỷ đồng.
- Thu phí tham quan đô thị cổ Hội An và Di tích Mỹ Sơn: 40 tỷ.
- Thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản: 42 tỷ đồng
- Thu từ thuế, phí, lệ phí còn lại: 12.523 tỷ đồng.
* Xác định và điều chuyển nguồn thu mới và lớn.

Nguồn thu mới và lớn phát sinh trên địa bàn tỉnh năm 2021 so với năm 
2017 (năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách) là 946 tỷ đồng, gồm:

- Nguồn thu phát sinh từ nhà máy bia Heneiken Việt Nam - Quảng Nam 
mở rộng (Điện Bàn) là 758,5 tỷ đồng.

- Nguồn thu phát sinh từ nhà các nhà máy thủy điện là 57,3 tỷ đồng (nhà 
máy thủy điện Đăk Mi 3 (Phước Sơn) 16,7 tỷ đồng; nhà máy thủy điện Sông 
Tranh 3 (Tiên Phước) 19,8 tỷ đồng; nhà máy thủy điện Sông Bung 2 (Nam 
Giang) 20,8 tỷ đồng).

- Nguồn thu phát sinh của Công ty TNHH Number one Chu Lai (Núi 
Thành) là 80 tỷ đồng.

- Nguồn thu phát sinh của Công ty TNHH Nam Hội An nộp thuế đối với 
kinh doanh dịch vụ du lịch, đặc biệt là casino dự kiến nộp 50 tỷ đồng.

Các nguồn thu này được điều tiết theo tỷ lệ quy định tại Nghị quyết số 
21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh; sau khi điều tiết các 
huyện, thị xã, thành phố phải nộp số thu được hưởng về ngân sách tỉnh theo 
quy định của Luật NSNN là 442,4 tỷ đồng (Thị xã Điện Bàn: 394,6 tỷ đồng, 
huyện Tiên Phước: 15,6 tỷ đồng, huyện Phước Sơn: 9,7 tỷ đồng, huyện Duy 
Xuyên: 22,5 tỷ đồng).

Như vậy, tổng số thu nội địa ngân sách địa phương được hưởng (không 
bao gồm thu tiền sử dụng đất và thu XSKT, phí tham quan, phí bảo vệ môi 
trường khai thác khoáng sản) năm 2021 là 12.523 tỷ đồng, giảm so với dự toán 
năm 2020 là 3.790 tỷ đồng (12.523 tỷ - 16.313 tỷ) và tăng 776 tỷ so với dự toán 
năm 2017, trong đó:

-  Ngân sách cấp tỉnh giảm 2.911 tỷ đồng so với dự toán năm 2020 và 
tăng 365 tỷ đồng so với dự toán năm 2017.

- Ngân sách cấp huyện (bao gồm cấp xã) giảm 879 đồng so với năm 2021 
và tăng 411 tỷ đồng so với dự toán năm 2017.

+ Có 3 địa phương tăng thu so dự toán năm 2020 là 39 tỷ đồng, gồm 
huyện Thăng Bình tăng 24 tỷ đồng, huyện Phước Sơn tăng 14,7 tỷ đồng, 
huyệnh Tây Giang tăng 0,6 tỷ đồng. 

+ Có 15 địa phương giảm thu so dự toán năm 2020 là 918 tỷ đồng, gồm 
thành phố Hội An giảm 347 tỷ đồng, thị xã Điện Bàn giảm 192,2 tỷ đồng, 
thành phố Tam Kỳ giảm 102 tỷ đồng, huyện Núi Thành giảm 95,6 tỷ đồng, 
huyện Duy Xuyên giảm 58,2 tỷ đồng, huyện Đông Giang giảm 32,2 tỷ đồng, 
huyện Nông Sơn giảm 30,9 tỷ đồng, huyện Bắc Trà My giảm 20,4 tỷ đồng, 
huyện Đại Lộc giảm 18,3 tỷ đồng, huyện Tiên Phước giảm 6,3 tỷ đồng, huyện 
Quế Sơn giảm 5,3 tỷ đồng, huyện Phú Ninh giảm 4,4 tỷ đồng, huyện Hiệp Đức 
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giảm 2,8 triệu đồng, huyện Nam Trà My giảm 2,5 tỷ đồng, huyện Nam Giang 
giảm 0,4 tỷ đồng.

Trong đó có 06 huyện hụt thu so số thu được hưởng năm 2017 ngân sách 
tỉnh phải bù là 175,8 tỷ đồng (huyện Núi Thành hụt 66,4 tỷ đồng, huyện Đông 
Giang hụt 54,4 tỷ đồng, huyện Bắc Trà My hụt 41,7 tỷ đồng, thành phố Hội An 
hụt 8,3 tỷ đồng, huyện Nam Trà My hụt 4,5 tỷ đồng, huyện Nam Giang hụt 0,4 
tỷ đồng).

2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.705,8 tỷ đồng, gồm:
- Trung ương bổ sung cân đối 1.090 tỷ đồng (lương tăng từ 1.210 - 1.490 

ngàn đồng). 
- Trung ương bổ sung mục tiêu: 1.616 tỷ đồng, chưa bao gồm Chương 

trình mục tiêu quốc gia.
3. Thu chuyển nguồn: 2.399,6 tỷ đồng, gồm:
- Nguồn nguồn CCTL theo quy định: 640 tỷ đồng.
- Nguồn vốn đầu tư khối tỉnh năm 2020 chưa phân bổ: 359,6 tỷ đồng.
- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2020 của khối tỉnh tiết kiệm chuỷen 

sang: 1.400 tỷ đồng, gồm:
+ Tiếp tục phân bổ để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 là 300 tỷ đồng 

(sự nghiệp giáo dục để thực hiện chính sách Trung ương ban hành 250 tỷ đồng, 
mua thẻ BHYT 20 tỷ đồng, kinh phí hỗ trợ Ngư dân theo Quyết định 48/2010 
là 30 tỷ đồng).

+ Bổ sung cân đối dự toán chi năm 2021 là 1.100 tỷ đồng, bổ sung vốn 
đầu tư 300 tỷ đồng, còn lại 800 tỷ đồng cân đối nhiệm vụ chi thường xuyên.

 (Kèm biểu 04: Cân đối ngân sách địa phương năm 2021)
B. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA 

PHƯƠNG NĂM 2021
Căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chế độ chính 

sách hiện hành, số thu NSĐP được hưởng, UBND tỉnh xây dựng phương án 
phân bổ dự toán chi NSĐP năm 2021 với các nội dung sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NĂM 2021.
Năm 2021 là năm kéo dài của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-

2020, dự toán chi ngân sách địa phương được xác định trên cơ sở định mức chi 
năm 2017, có tăng theo định hướng của Trung ương và đáp ứng một số nhiệm 
vụ chi theo khả năng cân đối ngân sách địa phương.

Trong phân bổ ngân sách đảm bảo kinh phí phục vụ yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội, ưu tiên phân bổ vốn cho đầu tư và thực hiện các chính sách an 
sinh xã hội, vốn đối ứng thực hiện các dự án, trả nợ vay, lãi vay đến hạn trả, 
trích tạo nguồn CCTL, bố trí Quỹ dự trữ tài chính và dự phòng theo quy định.

1. Đối với chi đầu tư phát triển
- Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước, phân bổ theo Nghị quyết số 

11/2020/NQ-HDND của HĐND tỉnh; trường hợp số phân bổ vốn đầu tư theo 
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Nghị quyết trên thấp hơn số phân bổ năm 2017 thì ngân sách tỉnh bổ sung để 
đảm bảo vốn đầu tư trong nước không thấp hơn năm 2017.

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn thu XSKT theo số thu, 
nguồn bội chi phân bổ theo số Chính phủ giao và có bổ sung nguồn vốn đầu tư 
từ nguồn tiết kiệm chi và các nguồn vốn khác. 

- Phân bổ đủ vốn đầu tư để thực hiện các đề án theo Nghị quyết HĐND 
tỉnh và tiếp tục thực hiện cấp vốn ủy thác cho vay hộ nghèo, cận nghèo và gia 
đình chính sách, cho vay người lao động làm việc nước ngoài theo Nghị quyết 
HĐND tỉnh và bổ sung vốn điều lệ cho các Quỹ ngoài ngân sách theo quy định.

2. Đối với kinh phí chi thường xuyên.
 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, các chính sách cho người lao 
động, đảm bảo chính sách an sinh xã hội và an ninh, quốc phòng; 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.

Cân đối đủ nguồn kinh phí thường xuyên để thực hiện các Nghị quyết của 
HĐND tỉnh, chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh  và dự nguồn để thực hiện 
các Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành cuối năm 2020 và một số nhiệm vụ khác 
theo quy định.

a) Đối với chi hành chính: Được bố trí theo tổ chức bộ máy hiện hành 
(biên chế được cấp có thẩm quyền giao; xã, thôn, tổ dân phố sau khi sắp xếp), 
kinh phí giảm do sắp xếp lại bộ máy xã, thôn và tinh giản biên chế được giảm 
trừ tương ứng theo quy định.

Quỹ tiền lương được phân bổ theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng (trong 
đó không bao gồm phụ cấp công vụ cho lao động hợp đồng theo Nghị định 
68/2000/NĐ-CP); về chi hoạt động khối tỉnh tăng 10% so với định mức năm 
2017 và tiếp tục thực hiện phân bổ theo quy định tại Nghị quyết số 
21/2016/NQ-HĐND với số lượng cán bộ, công chức, hợp đồng thực tế có mặt 
tại thời điểm tháng 9/2020 đồng thời đảm bảo trong chỉ tiêu biên chế theo Nghị 
quyết số 17/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh. 

Đối với số công chức tăng thêm, qua thi tuyển công chức thì căn cứ vào 
kết quả phê duyệt của cấp có thẩm quyền sẽ thực hiện bổ sung quỹ tiền lương 
và kinh phí hoạt động theo quy định.

Phân bổ kinh phí phục vụ đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ năm 2021; đối với  
khối huyện phân bổ 120 triệu/huyện, khối xã phân bổ 30 triệu/xã; phân bổ kinh 
phí tham gia tổ chức Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số.

 Dự nguồn để thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các 
cấp, thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành cuối năm 2020 và một số 
nhiệm vụ khác theo quy định.

b) Kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo bố trí theo định hướng của 
Trung ương (thực hiện giảm trừ kinh phí tinh giản biên chế theo quy định)
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c) Đối với kinh phí đào tạo dạy nghề: Thực hiện theo Luật Giáo dục nghề 
nghiệp; đồng thời, thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của 
HĐND tỉnh, cụ thể như sau:

 (1) Ngân sách tỉnh đặt hàng với các cơ sở đào tạo thuộc tỉnh hệ đào tạo 
liên thông cao đẳng nghề đối với người lao động có hộ khẩu thường trú và đang 
công tác tại tỉnh Quảng Nam.

(2) Danh mục ngành nghề đào tạo được tiếp tục thực hiện như năm 2020 
theo Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

(3) Về tổng chi phí đào tạo năm 2021 tăng 20% so với năm 2017, đối với 
phần tăng lương theo cơ cấu quỹ lương trong tổng chi phí đào và do tăng mức 
lương cơ sở từ 1.210.000 đồng lên 1.490.000 đồng. Căn cứ mức thu học phí 
quy định đối với năm học 2020-2021, UBND tỉnh xác định định mức ngân sách 
phân bổ để đào tạo học sinh, sinh viên từng cấp học, ngành học  như sau:

- Đào tạo cao đẳng nghề:
+ Nhóm ngành, nghề: Nghệ thuật; Kiến trúc và xây dựng; Kỹ thuật; Máy 

tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Sản xuất và chế biến; Thú y; 
Du lịch, khách sạn: 11.288 triệu đồng/học sinh, sinh viên/năm.

+ Nhóm ngành, nghề: Kinh doanh và quản lý; Pháp luật; Báo chí và 
truyền thông; Nhân văn; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Môi trường và bảo vệ 
môi trường; Dịch vụ xã hội: 7,323 triệu đồng/học sinh, sinh viên/năm.

+ Nhóm ngành, nghề y, dược: 13,217 triệu đồng/học sinh, sinh viên/năm.
(Cơ cấu quỹ tiền lương chiếm 45%/chi phí đào tạo)

- Đào tạo trung cấp nghề:
+ Nhóm ngành, nghề: Nghệ thuật; Kiến trúc và xây dựng; Kỹ thuật; Máy 

tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Sản xuất và chế biến; Thú y; 
Du lịch, khách sạn: 9,971 triệu đồng/học sinh, sinh viên/năm.

+ Nhóm ngành, nghề: Kinh doanh và quản lý; Pháp luật; Báo chí và 
truyền thông; Nhân văn; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Môi trường và bảo vệ 
môi trường; Dịch vụ xã hội: 6,836 triệu đồng/học sinh, sinh viên/năm.

+ Nhóm ngành, nghề y, dược: 11,661 triệu đồng/học sinh, sinh viên/năm
 (Cơ cấu quỹ tiền lương chiếm 45%/chi phí đào tạo. Đối với đào tạo tại 

Trường Trung cấp nghề Thanh niên dân tộc Miền núi thì áp dụng 1,25 so với 
định mức chi này).

(4) Đối với đào tạo trung cấp lý luận chính trị: Nghị quyết số 
21/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định ngân sách phân bổ theo chỉ tiêu 
đào tạo được cấp có thẩm quyền giao với quy mô bình quân trên 90 học 
viên/lớp. Tuy nhiên, từ năm 2019, chủ trương của Tỉnh ủy có yêu cầu Trường 
Chính trị tổ chức lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị tại tỉnh tối đa không 
quá 50 học viên/lớp và tại huyện, thị xã, thành phố tối đa không quá 70 học 
viên/lớp. Để đảm bảo kinh phí hoạt động của Trường Chính trị, dự toán 2021 
phân bổ kinh phí cho Trường Chính trị được thực hiện tương tự như các đơn vị 
sự nghiệp khác theo quy định tại Điều 14 Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND 
của HĐND tỉnh, đồng thời phân bổ thêm một số nội dung chi có tính chất đặc 
thù (như chi phí dạy tăng giờ, thỉnh giảng; tiền điện, nước phục vụ giảng dạy và 
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khu ký túc xá học viên; chi phí phục vụ nghiên cứu khoa học; chi phí hoạt động 
ngoại khóa; mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy,...).

d) Chi sự nghiệp y tế: 
Năm 2021, tiếp tục thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy 

định; trên cơ sở tình hình thực hiện thu, thanh quyết toán nguồn thu dịch vụ 
khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế trong các năm qua, các ngành đã xác định 
dự toán thu năm 2021 để làm cơ sở cơ cấu lại nguồn ngân sách tỉnh chi cho sự 
nghiệp y tế. Đối với dự toán chi hoạt động thường xuyên, dự toán ngân sách 
năm 2021 phân bổ tăng so với định mức 2017 (theo từng lĩnh vực) để các cơ sở 
y tế đảm bảo hoạt động; năm 2021 tiếp tục bố trí nguồn ngân sách tăng cường 
cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung các trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ khám 
chữa bệnh và điều trị tại các có sở y tế.

đ. Về sự nghiệp khác: Các đơn vị sự nghiệp công lập đã sử dụng nguồn 
thu sự nghiệp để bổ sung cùng với nguồn ngân sách cấp để đảm bảo hoạt động 
và thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao. Đối với dự toán chi hoạt động 
thường xuyên, dự toán ngân sách năm 2021 phân bổ bằng định mức năm 2017. 

e) Về mua sắm, sửa chữa: Phân bổ kinh phí để sửa chữa, cải tạo hoặc nâng 
cấp trụ sở làm việc và mua sắm, trang bị một số tài sản dùng chung để phục vụ 
công tác chuyên môn cho các dơn vị hành chính tỉnh.

g)Tăng chi sự nghiệp kinh tế cho ngân sách cấp huyện để đảm bảo nguồn  
đối ứng các đề án theo Nghị quyết HĐND tỉnh, phòng tránh và khắc phục hậu 
quả thiên tai, dịch bệnh.

3. Dự phòng ngân sách bố trí tương đường 3% tổng chi NSĐP (tương 
đương dự toán năm 2020),  để dự nguồn chi phòng chống dịch bệnh, thiên tai.

4. Quản lý và sử dụng nguồn tăng thu và xử lý hụt thu.
- Các địa phương có tăng (không bao gồm tiền sử dụng đất và XSKT, phí 

tham quan, phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản) dự toán năm 2021 so 
với dự toán năm 2017 sử dụng trích 50% tạo nguồn CCTL, trường hợp địa 
phương giao thu tăng hơn số thu theo Nghị quyết HĐND tỉnh thì trích 70% tạo 
nguồn CCTL; số tăng thu còn lại bổ sung cho nhiệm vụ chi.

Năm 2021, NSĐP tăng thu so với dự toán năm 2017 HĐND tỉnh giao là 
957 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với dự toán Trung ương giao năm 2021 thì tăng 
1.336 tỷ đồng, theo quy định thì phần tăng thu này phải trích 70% để tạo lập 
nguồn cải cách tiền lương năm 2021 với số tiền 935 tỷ đồng (tạo lập nguồn 
CCTL tại ngân sách tỉnh số tiền 639 tỷ đồng; tạo lập nguồn CCTL tại ngân 
sách cấp huyện là 296 tỷ đồng), phần còn lại cân đối chi là 401 tỷ đồng (cân đối 
vào nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh là 105 tỷ đồng; cân đối vào nhiệm vụ 
chi của ngân sách cấp huyện, xã là 296 tỷ đồng). 

- Đối với các huyện có số thu NSĐP được hưởng thấp hơn năm 2017, thì 
ngân sách tỉnh sẽ bổ sung để đảm bảo cân đối chi không thấp hơn năm 2017.

5. Nguồn thu mới và lớn điều tiết cho ngân sách cấp huyện, được rút về 
ngân sách cấp tỉnh, về bản chất là nguồn tăng thu, nên được quản lý và sử dụng 
như Nghị quyết thưởng vượt thu của HĐND tỉnh: sau khi trích 50% để tạo 
nguồn cải cách tiền lương, số còn lại xem như 100% bổ sung có mục tiêu cho 
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ngân sách cấp huyện bằng 30% để đầu tư cơ sở hạ tầng, nhưng tối đa không 
quá 50 tỷ đồng, tương ứng số tiền là 57,2 tỷ đồng.

6. Nguồn thu tiền sử dụng đất.
Dự kiến tiền sử dụng đất của ngân sách tỉnh được sử dụng phân bổ cho các 

dự án đầu tư trong dự toán năm 2021 là 200 tỷ đồng.
Nguồn thu tiền sử dụng đất còn lại chỉ thực hiện phân bổ sử dụng khi phát 

sinh số thu theo nguyên tắc phân bổ: sau khi trừ chi phí GPMB, hỗ trợ tái định 
cư và các chi phí liên quan khác của chính lô đất đó (nếu có), được sử dụng bố 
trí tối đa 10% thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, 
xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính 
theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ; số còn 
lại sử dụng để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng theo quy định. 

Đối với tiền sử dụng đất, thuê đất ghi thu, ghi chi vào ngân sách: Trong 
quá trình điều hành ngân sách trường hợp phát sinh nhà đầu tư tự nguyện ứng 
trước tiền để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án của cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt thì được khấu trừ số tiền đã ứng trước vào tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp và thực hiện ghi thu, ghi chi vào NSNN theo 
quy định; đồng thời tổng hợp kết quả thực hiện ghi thu, ghi chi theo từng dự án 
trong báo cáo quyết toán NSNN hằng năm.

Giao HĐND cấp huyện quy định tỷ lệ phân bổ lại tiền sử dụng đất do cấp 
huyện quản lý phát sinh trên địa bàn các xã để thực hiện nhiệm vụ xây dựng 
nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 
của Thủ tướng Chính phủ cho phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương.

7. Nguồn thu từ hoạt động XSKT.
Nguồn thu này được bố trí cho đầu tư phát triển, trong đó ưu tiên bố trí 

đầu tư lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề, y tế công lập (tương ứng 60% 
số thu), bố trí Chương trình MTQG nông thôn mới (tương ứng 10% số thu); sau 
khi đã bố trí vốn đảm bảo hoàn thành các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực trên, 
được bố trí cho các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, mua sắm thiết bị dạy  
học phục vụ cho chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông và 
các dự án quan trọng khác thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách địa phương.

8. Nguồn thu từ phí tham quan Đô thị cổ Hội An và Di tích Mỹ Sơn nộp 
NSNN, được sử dung: 50% cho đầu tư tôn tạo, đầu tư kết cấu hạ tầng di tích và 
50% cho nhiệm vụ chi thường xuyên liên quan quản lý di tích.

9. Nguồn thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản được bố trí lại 
tương ứng với số thu phát sinh để các địa phương sử dụng cho công tác bảo vệ 
và đầu tư cho môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản 
theo Luật bảo vệ môi trường.

10. Về quản lý và sử dụng nguồn cải cách tiền lương.
- Nguồn cải cách tiền lương còn thừa từ năm 2020 về trước (nếu có) tiếp 

tục chuyển sang năm 2021 quản lý và sử dụng theo quy định.
- Các cấp ngân sách sử dụng 70% phần vượt thu so dự toán HĐND tỉnh 

giao để tạo nguồn CCTL.
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- Các cấp ngân sách sử dụng 50% phần tăng thu dự toán năm 2021, so với 
dự toán năm 2017 tỉnh giao để tạo nguồn CCTL.

- Sử dụng 50% nguồn giảm chi do sắp xếp lại đơn vị hành chính và thực 
hiện tinh giản biên chế ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện tiết kiệm 10% số chi thường 
xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) của dự toán năm 2021 
(trừ các đơn vị sự nghiệp mà ngân sách phân bổ chi thường xuyên theo cơ chế 
Nhà nước đặt hàng). 

- Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (trừ đơn vị sự nghiệp đã 
tính số thu vào tổng nhu cầu chi thường xuyên) thực hiện trích tối thiểu 40% 
nguồn thu được để lại theo quy định.

- Đối với đơn vị sự nghiệp đã tính số thu vào tổng nhu cầu chi thì thực 
hiện trích tối thiểu 40% đối với các khoản thu được để lại theo quy định mà 
vượt dự toán cấp có thẩm quyền giao (đối với đơn vị sự nghiệp y tế trích tối 
thiểu 35% sau khi trừ thuốc, máu, dịch truyền…).

Nguồn CCTL được quản lý tập trung ở ngân sách tỉnh, các huyện, thị xã, 
thành phố thực hiện trích lập, quản lý theo quy định và nộp toàn bộ nguồn cải 
cách tiền lương còn thừa về ngân sách tỉnh để cân đối điều hòa chung toàn tỉnh 
nhằm thực hiện chính sách tiền lương, an sinh xã hội.

II. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
Dự toán tổng chi ngân sách địa phương năm 2021 là: 20.076,6 tỷ đồng, 

bằng 73,7% dự toán năm 2020. 
1. Chi cân đối ngân sách địa phương
Chi cân đối ngân sách địa phương là 18.460,5 tỷ đồng, bằng 76,2% dự 

toán năm 2020.  
a) Chi đầu tư phát triển: Dự toán năm 2021 là 4.116 tỷ đồng, bằng 65,9% 

dự toán năm 2020, Trong đó:
- Chi đầu tư theo dự án là 4.035 tỷ đồng, bằng 65,5% dự toán năm 2020, 

gồm:
+ Chi đầu tư XDCB vốn trong nước là 856 tỷ đồng, bằng 79,2% dự toán 

năm 2020.
+ Chi từ nguồn thu sử dụng đất là 1.430 tỷ đồng (theo số thu), trong dó 

phân bổ cho các dự án là 200 tỷ đồng, số còn lại phân bổ theo tiến độ thu.
+ Chi từ nguồn thu XSKT là 85 tỷ đồng (theo số thu).
+ Chi đầu tư từ phí tham quan là 20 tỷ đồng.
+ Chi từ nguồn tiết kiệm chi năm 2020 chuyển sang và các nguồn vốn 

khác là 735 tỷ đồng.
+ Chi đầu tư từ nguồn thu mới được cấp lại là 57,2 tỷ đồng.
+ Chi đầu từ nguồn bội chi là 851,6 tỷ đồng, tăng 259 tỷ đồng so dự toán 

năm 2020.
- Chi cấp vốn ủy thác để cho vay hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính 

sách và bổ sung vốn điều lệ cho các Quỹ: 81 tỷ đồng, gồm: Cấp vốn ủy thác 
cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và 
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các đối tượng đi lao động ở nước ngoài là 60 tỷ. Quỹ Hợp tác xã: 7 tỷ đồng. 
Quỹ Hỗ trợ nông dân:7 tỷ đồng. Quỹ Hỗ trợ ngư dân: 7 tỷ đồng.

b) Chi thường xuyên.
Dự toán chi thường xuyên năm 2021 là 12.205 tỷ đồng, bằng 92,2% dự 

toán năm 2020.
Dự toán đã đảm bảo các nhiệm vụ chi theo định mức phân bổ ngân sách, 

đảm bảo nguồn thực hiện các chế độ cho người lao động, chính sách an sinh xã 
hội, đảm bảo kinh phí an ninh, quốc phòng theo phân cấp, kinh phí để thực hiện 
các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Đề án, Chương trình, kế hoạch của UBND 
tỉnh, kinh phí tổ chức lễ hội văn hóa các dân tộc miền núi, đại hội Hội liên hiệp 
phụ nữ, bố trí chi để mua sắm thiết bị chuyên môn, trụ sở làm việc cơ quan 
hành chính, tăng chi kiến thiết thị chính, tăng chi cho sự nghiệp kinh tế để đảm 
bảo nguồn thực hiện đối ứng các dự án, chương trình, phòng tránh và khác 
phục hậu thiên tai. Dịch bệnh.

Cụ thể như sau:
- Lĩnh vực chi Quốc phòng: Dự toán chi là 207,9 tỷ đồng, tăng 2% so 

với dự toán năm 2020, bố trí theo định mức phân bổ cho ngân sách huyện, xã 
và hoạt động thường xuyên của các đơn vị thuộc tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự, 
BCH Bộ đội Biên phòng). Trong đó, bố trí kinh phí mua trang phục cho lực 
lượng DQTV với số tiền 22,7 tỷ đồng. Đảm bảo chế độ, chính sách thực hiện 
Luật DQTV và  Luật Lực lượng Dự bị động viên, thực hiện các chế độ, chính 
sách đối với các tiểu đội trực sẵn sàng chiến đấu tại các xã, phường trọng điểm 
với số tiền là 40,9 tỷ đồng.

- Lĩnh vực chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội: Dự toán chi 76 tỷ đồng, 
bằng 91% dự toán năm 2020, bố trí theo định mức phân bổ cho ngân sách 
huyện, xã và hoạt động thường xuyên của đơn vị thuộc tỉnh. Ngoài ra, bố trí 
kinh phí mua trang phục cho lực lượng Công an xã, Bảo vệ Tổ dân phố; đảm 
bảo chế độ, chính sách thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh: chế độ của Ban 
bảo vệ Tổ dân phố; Công an viên thường trực cấp xã, Kinh phí trực sẵn sàng 
chiến đấu của các xã trọng điểm an ninh. 

- Lĩnh vực chi sự nghiệp Giáo dục và đào tạo: Dự toán chi 4.561 tỷ đồng, 
bằng 90,4% dự tóan năm 2020,  bố trí đảm bảo theo định hướng dự toán Trung 
ương giao. Trong đó: giảm chủ yếu từ nguồn tăng thu dự toán hằng năm của 
ngân sách cấp huyện phải bố trí tăng chi theo định hướng quy định và giảm 
phần kinh phí tiết kiệm được khi thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 
tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và 
quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 
công lập. Đảm bảo các nhiệm vụ chi được tính theo định mức phân bổ ngân 
sách và các chế độ, chính sách về giáo dục và đào tạo như: hỗ trợ chi phí học 
tập và miễn giảm học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP, hỗ trợ học sinh và 
trường phổ thông dân tộc bán trú theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP, hỗ trợ học 
bổng học sinh dân tộc nội trú (tỉnh, huyện), học bổng và phương tiện học tập 
cho học sinh khuyết tật, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số 
thuộc hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ kinh phí tiền ăn trưa cho trẻ em theo Nghị 
định 06/2020/NĐ-CP; kinh phí hỗ trợ Sữa học đường đối với trẻ em mầm non, 
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tiểu học; kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên 
học cao đẳng, trung cấp theo Quyết định 53/2015/QĐ-TTg; kinh phí đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức… kinh phí chi trả chế độ trợ cấp, phụ cấp thu hút 
cho nhà giáo theo quy định Nghị định số 76/2019/NĐ-CP. 

Ngoài ra, dự nguồn kinh phí để thực hiện các Đề án; kinh phí tổ chức, 
tham gia Hội khỏe Phù Đổng; đào tạo, cán bộ công chức…

- Lĩnh vực chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình: Dự toán chi 1.094 tỷ 
đồng, bằng 96,8% so với dự toán năm 2020 là do giảm nguồn kinh phí ngân 
sách cấp trực tiếp cho các cơ sở y tế khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế trên cơ sở 
kết cấu tiền lương vào giá dịch vụ; đã tính giảm phần kinh phí tiết kiệm được 
khi thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
Chính trị về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng 
và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
 Dự toán chi 2021 đảm bảo các nhiệm vụ chi được tính theo định mức 
phân bổ ngân sách. Đảm bảo kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng chính 
sách theo quy định (Trẻ em, người nghèo, người dân thuộc vùng có điều kiện 
kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số vùng khó khăn, đối tượng thuộc 
hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, đối tượng bảo trợ xã hội, học 
sinh sinh viên, thanh niên xung phong, người tham gia kháng chiến…); kinh 
phí thực hiện chương trình mục tiêu về Y tế - dân số; kinh phí thực hiện Nghị 
quyết của HĐND tỉnh về Chương trình thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam 
giai đoạn 2017-2021 và các chủ trương, Quyết định có liên quan của UBND 
tỉnh về y tế, chế độ Bảo hiểm Y tế.

- Lĩnh vực chi sự nghiệp Văn hoá thông tin: Dự toán chi 211 tỷ đồng, 
giảm 64 tỷ đồng so với dự toán năm 2020, bố trí đảm bảo các nhiệm vụ chi 
được tính theo định mức phân bổ ngân sách, đảm bảo kinh phí thực hiện các 
nhiệm vụ liên quan; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị các Trung tâm văn 
hóa thể thao cấp xã thuộc xã đạt chuẩn NTM. 

- Lĩnh vực chi sự nghiệp Thể dục thể thao: Dự toán chi 96,5 tỷ đồng, 
tang 17% so dự toán năm 2020. Bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ phát 
triển thể dục thể thao quần chúng; đảm bảo kinh phí chế độ, chính sách liên 
quan đến vận động viên, hỗ trợ phát triển câu lạc bộ bóng đá, huấn luyện viên 
thể thao. Bố trí kinh phí hỗ trợ cho các ngành của tỉnh và các huyện miền núi tổ 
chức, tham gia Lễ hội văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ II tỉnh 
Quảng Nam.

Ngoài ra, dự nguồn kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn 
luyện viên, vận động viên theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và kinh phí tham 
gia các giải đấu các môn thể thao cấp quốc gia.

- Lĩnh vực chi sự nghiệp Phát thanh truyền hình: Dự toán chi 58 tỷ đồng, 
tương đương dự toán năm 2020, đảm bảo các nhiệm vụ chi được tính theo định 
mức phân bổ ngân sách. 

- Lĩnh vực chi sự nghiệp Đảm bảo xã hội: Dự toán chi 1.070,8 tỷ đồng, 
bằng 90% so với dự toán năm 2020, bố trí chi theo định mức phân bổ ngân 
sách; phân bổ thực hiện các chế độ, chính sách đã được cấp có thẩm quyền ban 
hành: Hỗ trợ Tết Nguyên đán và ngày 27/7 cho gia đình chính sách; kinh phí 
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trợ cấp hằng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc; Trợ cấp thường xuyên cho đối 
tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2014/NĐ-CP; trợ cấp hằng tháng cho 
thanh niên xung phong; hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách, kinh phí 
để thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Đề án của UBND tỉnh như: 
chương trình thoát nghèo bền vững; chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo thuộc gia 
đình người có công cách mạng, hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội theo Nghị 
quyết của HĐND tỉnh…

- Lĩnh vực chi sự nghiệp kinh tế: Dự toán chi 2.190 tỷ đồng, bằng 93,6% 
so với dự toán năm 2020, phân bổ theo định mức phân bổ ngân sách (bao gồm 
cả kinh phí thực hiện điều chuyển 18 Trung tâm phát triển quỹ đất, các Ban 
quản lý bảo vệ rừng về cấp huyện quản lý; kinh phí điều chuyển các Ban quản 
lý Rừng thuộc cấp huyện quản lý) và cân đối thực hiện các đề án, Nghị quyết 
của HĐND tỉnh. Dự toán phân bổ thực hiện các chính sách có liên quan như: 
Kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí; kinh phí hỗ trợ sản xuất đất lúa theo Nghị định 
35/2015/NĐ-CP; kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ; kinh phí duy trì chuẩn ở 
các xã đạt chuẩn nông thôn mới và hỗ trợ khu dân cư kiểu mẫu; kinh phí thực 
hiện Nghị quyết hỗ trợ khuyến khích thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam … 

Ngoài ra, dự nguồn để thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Đề án 
của UBND tỉnh và các chế độ trung ương  ban hành mà ngân sách địa phương 
phải đảm bảo như: Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg về chính sách khuyến 
khích, hỗ trợ nuôi trồng thủy sản, kinh phí tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 
46/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về quy định mức chi hỗ 
trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng; Chương 
trình mục tiêu quốc gia về Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, tăng chi sự 
nghiệp kinh tế để đảm bảo nguồn thực hiện đối ứng các đề án, phòng tránh và 
khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh…

- Lĩnh vực chi sự nghiệp Môi trường: Dự toán chi 162,5 tỷ đồng, bằng 
83% so với dự toán năm 2020. 

- Lĩnh vực chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: Dự toán chi 2.367 tỷ 
đồng, bằng 93,8% so với dự toán năm 2020; đã thực hiện cắt giảm kinh phí 
thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 về một số vấn 
đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, 
hoạt động hiệu lực hiệu quả; bố trí kinh phí bầu cử đại biểu HĐND các cấp; 
kinh phí Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp; kinh phí chi trả phụ cấp, hỗ trợ 
cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; phụ cấp thôn, tổ dân 
phố theo số lượng được sắp xếp theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và mức phụ 
cấp mới theo quy định của HĐND tỉnh.

Dự toán năm 2021 đảm bảo bố trí các nhiệm vụ chi được tính theo định 
mức phân bổ ngân sách; bố trí chi hoạt động cho khối tỉnh tăng 10% so với 
định mức phân bổ ngân sách; bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện các chế độ, 
chính sách, nhiệm vụ theo quy định: Kinh phí thực hiện Chương trình tuyên 
truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ hằng tháng thực hiện Đề án 500 (Đề 
án của tỉnh); kinh phí chi trả chế độ trợ cấp, phụ cấp thu hút cho cán bộ, công 
chức theo quy định Nghị định số 76/2019/NĐ-CP;  
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- Sự nghiệp khoa học công nghệ: Dự toán chi 41,9 tỷ đồng, tăng 4% so 
với dự toán năm 2020.

- Chi khác là 67,6 tỷ đồng. 
c) Chi trả lãi do chính quyền địa phương vay: Dự toán là 23,3 tỷ đồng, 

theo số dự kiến phát sinh.
d) Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: Dự toán là 1,45 tỷ đồng, bằng dự 

toán năm 2020.
đ) Chi dự phòng ngân sách: Dự toán là 585,5 tỷ đồng, bằng dự toán năm 

2020, tương đương 3% tổng chi cân đối ngân sách. Trong đó: ngân sách tỉnh là 
466,7 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện, cấp xã: 118,8 tỷ đồng.

e) Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: Dự toán là 1.530 tỷ đồng.
2. Chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu

Trung ương bổ sung mục tiêu là 1.616 tỷ đồng, phân bổ thực hiện nhiệm 
vụ: 

- Chi đầu tư thực hiện các chương trình, nhiệm vụ: 1.269 tỷ đồng, trong 
đó: vốn đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước: 569,5 tỷ đồng; vốn đầu tư 
các dự án từ nguồn vốn trong nước: 699,5 tỷ đồng.

- Chi thực hiện các chế độ, chính sách và một số nhiệm vụ theo quy định 
là 347 tỷ đồng.

    (Kèm biểu số 06: Dự toán chi NSĐP theo cơ cấu chi năm 2021)

C. BỘI CHI NSĐP
- Dự toán tổng thu NSĐP năm 2021: 19.225 tỷ đồng.
- Dự toán tổng chi NSĐP năm 2021: 20.076,6 tỷ đồng.
- Dự toán bội chi NSĐP năm 2021:        851,6 tỷ đồng.
D. CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP.
Dự toán chi trả nợ gốc vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước năm 

2021 là 11,9 tỷ đồng, trong đó: dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai, Núi 
Thành: 6,1 tỷ đồng, dự án Phát triển thành phố loại 2 tỉnh Quảng Nam 4,3 tỷ 
đồng; dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý đường địa phương (LAM) 
1 tỷ đồng và sửa chữa hồ đập (WB8) 0,5 tỷ đồng.

Đ. TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP
1. Hạn mức dư nợ vay tối đa theo quy định (30% số thu nội địa được 

hưởng): 4.236 tỷ đồng (14.120 tỷ x 30%).
  2. Tổng mức vay của ngân sách địa phương: 851,6 tỷ đồng (vay để bù 

đắp bội chi).
(Kèm biểu số 17:Bội chi và phương án vay- trả nợ NSĐP năm 2021).

E. DỰ TOÁN CHI NSĐP THEO PHÂN CẤP NGÂN SÁCH
I. NGÂN SÁCH TỈNH TRỰC TIẾP CHI:               10.384,14 tỷ đồng.
1. Chi cân đối ngân sách địa phương:       9.020,40 tỷ đồng.
- Chi đầu tư phát triển:                2.570,49 tỷ đồng.
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- Chi thường xuyên:                4.497,47 tỷ đồng.
- Chi trả nợ lãi các khoản vay:              23,27 tỷ đồng.
- Chi lập Quỹ dự trữ tài chính:         1,45 tỷ đồng.
- Dự phòng ngân sách:     470,22 tỷ đồng.
- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương:            1.457,45 tỷ đồng.
2. Chi các chương trình mục tiêu:             1.363,78 tỷ đồng.
II. NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP 

HUYỆN:       6.018,49 tỷ 
đồng.

- Bổ sung cân đối ngân sách (bằng năm 2020):       2.889,03 tỷ đồng.
- Bổ sung có mục tiêu:       3.129,46 tỷ đồng.

III. NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN TRỰC TIẾP CHI:  9.692,49 tỷ đồng.
1. Chi cân đối ngân sách địa phương:      9.440,16 tỷ đồng.
- Chi đầu tư phát triển:              1.545,23 tỷ đồng.
- Chi thường xuyên:              7.707,11 tỷ đồng.
- Dự phòng ngân sách:         115,29 tỷ đồng.
- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương:               72,53 tỷ đồng.
2. Chi các chương trình mục tiêu:              252,33 tỷ đồng.
 (Kèm theo biểu 08: Cân đối thu, chi DT NS cấp tỉnh và NS cấp huyện 

năm 2021 và biểu số 11 Dự toán chi NSĐP, chi ngân sách cấp tỉnh và ngân 
sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2021).  

G. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND 
Tổng nhu cầu kinh phí để triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND 

tỉnh đã ban hành còn hiệu lực đến năm 2021 và dự kiến ban hành cuối năm 
2020 và năm 2021 là 1.742 tỷ đồng, trong đó:

- Nhu cầu kinh phí chi thường xuyên là 996 tỷ đồng, dự toán năm 2021 đã 
bố trí các Nghị quyết đã ban hành và dự nguồn để thực hiện các Nghị quyết ban 
hành cuối năm 2020, đối với các Nghị quyết ban hành trong năm 2021 được 
cân đối từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2021.

- Nhu cầu nguồn vốn đầu tư là 745 tỷ đồng, từ nguồn đầu tư công năm 
2021.

(Kèm biểu số 18 : Tổng hợp kinh phí thực hiện NQ HĐND tỉnh)
             

H. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN DỰ TOÁN 
NGÂN SÁCH NĂM 2021.

Năm 2021 là năm kéo dài của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 và 
cũng là năm thứ năm tỉnh Quảng Nam tự cân đối ngân sách, có điều tiết về 
ngân sách Trung ương, theo quy định thì ngân sách địa phương phải tự cân đối 
nguồn để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chi theo phân cấp; do ảnh hưởng của 
dịch bệnh Covid-19 và các yếu tố bất lợi khác, dẫn đến thu NSNN trên địa bàn 
năm 2021 giảm sâu so năm 2020, nguồn thu cân đối ngân sách địa phương chỉ 
bằng dự toán năm 2017, trong khi đó nhu cầu chi phát triển kinh tế, đảm bảo an 
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sinh xã hội rất lớn, đặc biệt nhiệm vụ chi giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, 
chi hỗ trợ gia đình chính sách, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội ở địa phương và chi khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh rất 
lớn... ; nên việc quản lý và điều hành ngân sách năm 2021 tiếp tục có những 
khó khăn nhất định; 

Để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 
năm 2021, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tập trung tổ chức thực hiện 
một số giải pháp chủ yếu sau:

1. Về công tác quản lý thu ngân sách nhà nước
- 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 quốc gia, 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.

- Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật bằng nhiều 
hình thức, tạo điều kiện thuận lợi 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 
tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho 
người nộp thuế.

- 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 các trường hợp trốn, gian lận thuế, 
chây ì về nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. 

Thực hiện tốt các giải pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu trên lĩnh 
vực đất đai, hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, hoạt động xăng dầu, 
kinh doanh bất động sản, hộ kinh doanh, quản lý tốt nguồn thu XDCB vãng lai; 
tiếp tục vận động các doanh nghiệp có dự án khai thác, vận hành trên địa bàn 
tỉnh thành lập pháp nhân, kê khai thuế, nộp thuế tại tỉnh Quảng Nam để tăng 
thu ngân sách.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức điều hành ngân sách bám sát 
tiến độ thu và dự toán được giao; định kỳ hằng quý đánh giá tiến độ thu, dự báo 
khả năng thu NSNN để chủ động điều hành chi ngân sách theo quy định.

- Cơ quan Thuế, Hải quan, Tài chính thường xuyên theo dõi diễn biến tình 
hình thu ngân sách, tiến độ thu ngân sách, phân tích, đánh giá tác động của các 
chính sách thuế, cũng như những tác động của thị trường ảnh hưởng đến nguồn 
thu ngân sách nhà nước, đặc biệt là nguồn thu từ hoạt động ô tô, bia, thủy 
điện..., kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo phù hợp. 

- Kho bạc nhà nước các cấp phối hợp với cơ quan tài chính tổ chức tốt 
việc thu nộp, điều tiết các khoản thu vào ngân sách nhà nước của từng cấp ngân 
sách, từng địa phương theo đúng quy định.

2. Phân bổ và điều hành dự toán chi ngân sách địa phương.
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- Các cấp ngân sách triển khai phân bổ dự toán ngân sách cấp mình và 
giao dự toán ngân sách cấp dưới đúng thời gian quy định (trước ngày 
31/12/2020), trong đó lưu ý: bố trí trích tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương  
theo quy định, phân bổ đủ vốn để thực hiện nhiệm vụ bổ sung có mục tiêu, bố 
trí dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, môi trường, khoa học công nghệ, 
dự phòng ngân sách ....theo định hướng của Trung ương, của tỉnh.

- Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về ngân sách nhà nước, từng 
bước cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng tăng tỷ trong 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. Cơ cấu lại chi thường xuyên trong từng lĩnh vực, đảm 
bảo kinh phí thực hiện các Nghị quyết 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; giảm chi tiêu hội nghị, tiếp khách, đoàn ra, đoàn vào... 

- Tổ chức điều hành chi ngân sách theo tiến độ thu và bám sát dự toán 
chi, định kỳ hằng quý đánh giá khả năng thu ngân sách để chủ động điều hành 
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, kiên 
quyết không giải ngân, không quyết toán những khoản chi không đúng chế độ, 
chính sách, không có trong dự toán. UBND tỉnh xử phạt hành chính đối với thủ 
trưởng, người đứng đầu các cơ quan và chủ tịch UBND cấp huyện nếu quyết 
định đầu tư không đúng quy định, lãng phí không hiệu quả. 

- Đối với nhiệm vụ bổ sung có mục tiêu, phải được thực hiện và quyết 
toán đúng nội dung mục tiêu, không sử dụng cho mục đích khác. Việc mua 
sắm, sửa chữa tài sản, mua sắm thiết bị phục vụ chuyên môn thực hiện theo 
đúng quy định; trong mua sắm sử dụng thiết bị phục vụ chuyên môn đề nghị 
các ngành, các cấp hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, phấn đấu đến năm 
2025 tiến tới không sử dụng đồ nhựa dùng một lần.

- 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 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 
công tác triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập 
trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tiếp tục cổ 
phần hóa các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập theo lộ trình.

- Việc bố trí vốn kế hoạch chi đầu tư phát triển nguồn NSNN phải thực 
hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn 
bản hướng dẫn; rà soát, đánh giá lại kế hoạch đầu tư công trung hạn, điều 
chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu phát triển và kế hoạch vốn. 

Trong phân bổ vốn đầu tư, ưu tiên bố trí vốn thanh toán khối lượng dự án 
đã quyết toán, thu hồi dứt điểm các khoản ứng trước, đảm bảo đủ vốn thực hiện 
công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, vốn thanh toán 

https://luatvietnam.vn/dau-tu/luat-49-2014-qh13-quoc-hoi-87927-d1.html#noidung
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khối lượng hoàn thành, trả nợ gốc đến hạn, vốn đối ứng ODA, vốn thực hiện dự 
án theo hình thức đối tác công tư (PPP), sau đó mới bố trí cho các dự án chuyển 
tiếp và khởi công mới khi đủ thủ tục đầu tư theo quy định. Đối với nguồn vốn 
bổ sung thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn Trung ương 
bổ sung có mục tiêu được phân bổ theo đúng mục tiêu và hướng dẫn của cấp có 
thẩm quyền.

Tập trung giải ngân vốn đầu tư, thanh toán tạm ứng vốn đầu tư theo tiến 
độ, đúng quy định hiện hành, theo dõi tình hình giải ngân của từng dự án, để có 
kế hoạch điều chỉnh phù hợp; kiểm soát chặt chẽ nợ đầu tư công.

- Quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương để đảm bảo 
nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình, thực hiện các chính sách an 
sinh xã hội và bổ sung vốn đầu tư theo quy định.

- Các cấp ngân sách bố trí dự phòng ngân sách theo đúng quy định của 
Luật NSNN năm 2015 để chủ động ứng phó với thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh và 
thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh ngoài dự toán.

- Chỉ tham mưu trình HĐND ban hành Nghị quyết về các cơ chế, chính 
sách phát triển kinh tế - xã hội khi đảm bảo cân đối được nguồn vốn.

Phần thứ ba
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH

 NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2021-2023

I. DỰ BÁO THU NSNN, NHIỆM VỤ CHI GIAI ĐOẠN 2021 -2023
Căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-

2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; trên cơ sở đánh giá ước thực hiện 
thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 và dự toán năm 2021, UBND tỉnh 
Quảng Nam lập kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2021-2023 với các nội 
dung như sau: 

1. Tình hình thế giới và trong nước.
Trong giai đoạn 2021-2023, 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.
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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. 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.

2. Về cơ chế chính sách thu, chi ngân sách.
Xây dựng  kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2021-2023 ttrên cơ sở 

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 2021-2023.
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 thời kỳ này phát sinh 
thuế bảo vệ môi trường do dự kiến xây dựng Tổng kho xăng dầu tại Núi Thành; 
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.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hậu quả thiên tai dịch bệnh năm 
2020 và các yếu tố bất lợi khác, cùng với chính sách giảm thuế, phí, điều chỉnh 
mức giảm trừ gia cảnh, điều chỉnh mức giá bán lẻ điện, chính sách ưu đãi thuế 
nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện để sản xuất, gia công (lắp ráp) 
các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp 
ô tô giai đoạn 2020-2024, chính sách thực hiện lộ trình cắt giảm thuế quan theo 
cam kết hội nhập... ảnh hưởng đến thu NSNN trên địa bàn.

- Trong giai đoạn 2021-2023, trên địa bàn tỉnh không có nguồn thu mới 
phát sinh làm tăng thu ngân sách lớn.

- Nguồn thu từ hoạt động sản xuất và lắp ráp ô tô Trường Hải là nguồn 
thu chủ lực của ngân sách tỉnh Quảng Nam; dự báo trong giai đoạn 2021-2023, 
do thị trường có sự cạnh tranh giữa các hãng ô tô với nhau, giữa dòng xe nhập 
khẩu và dòng xe lắp ráp trong nước nên nguồn thu này dự kiến khó lường và 
không có tăng trưởng lớn.

- Các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, du lịch dự báo dần được 
phục hồi, nên nguồn thu trên lĩnh vực này có tăng trưởng nhưng không lớn.

4. Dự báo nhiệm vụ chi giai đoạn 2021-2023.
- Dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2021-2023 được tính 

toán, xác định trên cơ sở dự kiến số thu cân đối NSĐP tạm tính theo tỷ lệ điều 
tiết các khoản thu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020.
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- Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh dần phục hồi và ổn định; 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. 
Tuy nhiên, về kinh phí phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh; 
hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ người dân gắp khó 
khăn rất lớn là áp lực trong cân đối ngân sách địa phương.

- 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:
+ Bố trí chi XDCB từ nguồn vốn trong nước tăng 10% so với năm trước.
+ Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, thu XSKT, phí tham quan bố 

trí theo dự toán thu.
+ Trong chi thường xuyên, tăng chi cho sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp 

khoa học công nghệ, dự phòng ngân sách theo định hướng của Trung ương.
- Không lập dự toán chi từ nguồn Trung ương bổ sung 2021-2023.
II. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3 NĂM 

2021 - 2023.
1. Thu NSNN giai đoạn 2021-2023.
Năm 2021 dịch bệnh Covid-19 được khống chế, tình hình hoạt động sản 

xuất kinh doanh, hoạt động xuất nhập khẩu dần dần phục hồi, nhưng tốc độ 
tăng trưởng chưa đạt tốc độ như các năm trước dịch bệnh, nên dự kiến tốc độ 
tăng trưởng bình quân thu NSNN giai đoạn là 4,5%, bằng 50% độ tăng trưởng 
bình quân Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII. 

Tổng thu NSNN trên địa bàn giai đoạn 2021-2023 là 63.216 tỷ đồng, 
trong đó: thu NSNN năm 2021 là 19.350 tỷ đồng, bằng 95,5% ước thực hiện 
năm 2020; thu NSNN năm 2022 là 20.995 tỷ đồng tăng 8,5% so với năm 2021; 
thu NSNN năm 2023 là 22.871 tỷ đồng, tăng 8,9% so với năm 2022, bao gồm:

a) Thu nội địa.
Năm 2021 dịch bệnh Covid-19 được khống chế, tình hình hoạt động sản 

xuất kinh doanh dần phục hồi, nhưng tốc độ tăng trưởng chưa đạt tốc độ như 
các năm trước dịch bệnh, nên dự kiến tốc độ tăng trưởng bình quân thu nội địa 
giai đoạn là 7%, thấp hơn 3% so với độ tăng trưởng bình quân theo Nghị quyết 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII. 

Thu nội địa trên địa bàn giai đoạn 2021-2023 là 52.656 tỷ đồng, năm 
2021 là 16.000 tỷ đồng, tăng 2,1% so dự toán năm 2021; năm 2022 là 17.478 tỷ 
đồng, tăng 9% so dự toán năm 2021; năm 2023 là  19.178 tỷ đồng, tăng 9,7% 
so dự toán năm 2022. Một số lĩnh vực thu chủ yếu, như sau:

- 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). 
Trong giai đoạn này không phát sinh thủy điện mới, nguồn thu từ hoạt động 
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thủy điện có tính đặc thù, năng lực sản xuất phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thời 
tiết, nên xây dựng kế hoạch tài chính 3 năm khu vực này 1.493 tỷ đồng, tăng 
thu bình quân ở khu vực này 6,9%/năm.

+ Dự toán năm 2021 là 465 tỷ đồng, tăng 6,9% so với năm trước.
+ Dự kiến năm 2022 là 497 tỷ đồng, tăng 6,9% so với năm trước.
+ Dự kiến năm 2023 là 531 tỷ đồng, tăng 6,8% so với năm trước.
- Thu từ DN nhà nước địa phương: Các doanh nghiệp trọng điểm hoạt 

động trong khu vực này kinh doanh ổn định, dự kiến thu 3 năm là 428 tỷ đồng, 
tăng thu bình quân ở khu vực này 16,7%/năm.

+ Dự toán năm 2021 là 134 tỷ đồng, tăng 37% so với năm trước.
+ Dự kiến năm 2022 là 142 tỷ đồng, tăng  6% so với năm trước.
+ Dự kiến năm 2023 là 152 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước.
- Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài: 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,... duy trì được mức tăng trưởng khá, dự báo có phát sinh nguồn thu của 
Công ty TNHH Nam Hội An, nên dự báo số thu 3 năm là 5.686 tỷ đồng, tăng 
bình quân 11,7%/năm.

+ Dự toán năm 2021 là 1.695 tỷ đồng, tăng 12,4% so với năm trước.
+ Dự kiến năm 2022 là 1.888 tỷ đồng, tăng 11,4 % so với năm trước.
+ Dự kiến năm 2023 là 2.103 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm trước.
- Thu từ khu vực CTN- DV- NQD: Đây là khu vực thu chiếm tỷ trọng 

lớn trong tổng thu nội địa, trong đó: chủ yếu là nguồn thu phát sinh từ Tập đoàn 
sản xuất lắp ráp ôtô Chu Lai - Trường Hải.

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 sản xuất trong nước nói chung, ô tô Trường Hải nói riêng bị ảnh hưởng, 
nên tăng trưởng không lớn; nên dự báo số thu 3 năm là 31.973 tỷ đồng, tăng 
trưởng bình quân 7,5%/năm.

+ Dự toán năm 2021 là 9.709tỷ đồng, tăng 3,4% so với năm trước.
+ Dự kiến năm 2022 là 10.605 tỷ đồng, tăng 9,2% so với năm trước.
+ Dự kiến năm 2023 là 11.659 tỷ đồng, tăng10% so với năm trước.
- Thu tiền sử dụng đất: Dự kiến 3 năm 4.733 tỷ đồng, tăng trưởng bình 

quân 8,6%/năm.
+ Dự toán năm 2021 là 1.430 tỷ đồng, tăng 5,8% so với năm trước.
+ Dự kiến năm 2022 là 1.573 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước. 
+ Dự kiến năm 2023 là 1.730 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước.
- Thu phí, lệ phí: Dự báo năm 2021 dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát 

và chấm dứt vào các năm sau, nên hoạt động du lịch phát triển trở lại, dự kiến 
thu phí tham quan tăng trưởng lớn, nên dự kiến thu 3 năm 604 tỷ đồng, tăng 
bình quân 8%/năm.
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+ Dự toán năm 2021 là 190 tỷ đồng, tăng 13,6% so với năm trước.
+ Dự kiến năm 2022 là 202 tỷ đồng, tăng 6,4% so với năm trước. 
+ Dự kiến năm 2023 là 212 tỷ đồng, tăng 5% so với năm trước.
b) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu .
Số thu chủ yếu phát sinh từ thuế nhập khẩu bộ linh kiện lắp ráp ô tô (trên 

90%), từ năm 2021 thực hiện chính sách ưu đãi thuế các linh kiện nhập khẩu 
theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ làm giảm số 
thu so với các năm trước, nên dự kiến số thu 3 năm 10.560 tỷ đồng, giảm bình 
quân 7%/năm

+ Dự toán năm 2021 là 3.350 tỷ đồng, giảm 27,2% so với năm trước.
+ Dự kiến năm 2022 là 3.517 tỷ đồng, tăng 5% so với năm trước.
+ Dự kiến năm 2023 là 3.693 tỷ đồng, tăng 5% so với năm trước.
(Kèm theo biểu số 01/3năm: TH dự toán thu NSNN giai đoạn 2021-2023)
2. Cân đối nguồn thu, dự toán chi ngân sách giai đoạn 2021-2023.
2.1. Dự toán thu cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2023.
Tổng thu cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2023 là 58.465 tỷ 

đồng, trong đó: năm 2021 là 19.225 tỷ đồng, năm 2022 là 18.646 tỷ đồng, năm 
2023 là 20.592 tỷ đồng, gồm:

+ Nguồn thu nội địa ngân sách địa phương được hưởng 46.513 tỷ đồng, 
trong đó năm 2021 là 14.119 tỷ đồng, năm 2022 là 15.439 tỷ đồng, năm 2023 
là 16.955 tỷ đồng.

+ Nguồn Trung ương bổ sung cân đối là 6.439 tỷ đồng (không bao gồm 
chương trình mục tiêu quốc gia).

+ Thu chuyển nguồn ngân sách giai đoạn năm 2021-2023 là 5.513 tỷ 
đồng, trong đó nguồn CCTL là 3.753 tỷ đồng, năm 2021 có thu chuyển nguồn 
từ năm 2020 để cân đối là 1.760 tỷ đồng.

2.2. Dự toán chi NSĐP giai đoạn 2021-2023.
Tổng chi NSĐP giai đoạn 2021-2023 là 62.446 đồng, trong đó năm 2021 

là 20.077 tỷ đồng, năm 2022 là 20.268 tỷ đồng, năm 2023 là 22.100 tỷ đồng 
- Chi đầu tư phát triển là 14.435 tỷ đồng, trong đó  năm 2021 là 4.115 tỷ 

đồng, năm 2022 là 4.967 tỷ đồng, năm 2023 là 5.352 tỷ đồng. Trong đó: 
+ Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 4.733 tỷ đồng,
+ Đầu tư từ nguồn XSKT là 268 tỷ đồng.
+ Đầu tư từ nguồn bội chi là 3.981 tỷ đồng.
- Chi thường xuyên là 34.749 tỷ đồng, trong đó năm 2021 là 12.208 tỷ 

đồng, năm 2022 là 11.101 tỷ đồng, năm 2023 là 11.439 tỷ đồng.
- Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay giai đoạn 2021-2023 là 

164 tỷ đồng, trong đó năm 2021 là 23,3 tỷ đồng, năm 2022 là 52,4 tỷ đồng, 
năm 2023 là 88,7 tỷ đồng.

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính giai đoạn 2021-2023 là 4,35 tỷ đồng, 
bố trí 1,45 tỷ đồng/năm.
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- Dự phòng ngân sách giai đoạn 2021-2023 là 1.757 tỷ đồng, tương ứng 
3% tổng chi cân đối ngân sách địa phương theo quy định của Luật NSNN. 

- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương giai đoạn 2021-2023 là 6.988 tỷ 
đồng, trong đó năm 2021 là 1.530 tỷ đồng, năm 2022 là 1.782 tỷ đồng, năm 
2023 là 2.676 tỷ đồng.

(Kèm theo biểu 02/3năm: Dự kiến cân đối NSĐP giai đoạn 2021-2023)
3. Dự kiến bội chi NSNN giai đoạn 2021-2023.
-Tổng thu cân đối NSĐP giai đoạn 2021-2023 là 58.465 tỷ đồng, trong 

đó: năm 2021 là 19.225 tỷ đồng, năm 2022 là 18.647 tỷ đồng, năm 2023 là 
20.593 tỷ đồng

-Tổng chi NSĐP giai đoạn 2021-2023 là 62.446 đồng, trong đó năm 
2021 là 20.077 tỷ đồng, năm 2022 là 20.269 tỷ đồng, năm 2023 là 22.100 tỷ 
đồng 

- Bội chi ngân sách giai đoạn 2021-2023 là 3.981 tỷ đồng, trong đó năm 
2021 là 852 tỷ đồng, năm 2022 là 1.622 tỷ đồng, năm 2023 là 1.507 tỷ đồng.

III- GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.
- Trong các năm 2022, 2023, tiếp tục thực hiện triển khai các giải pháp 

quản lý, điều hành thu, chi ngân sách đã đề ra trong dự toán năm 2021; đồng 
thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng xây dựng dự toán ngân sách hằng 
năm, đảm bảo dự toán bao quát hết nguồn thu, nhiệm vụ chi, sát với thực tế và 
phù hợp với khả năng của ngân sách; chỉ tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành 
Nghị quyết về các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội khi đảm bảo 
cân đối được nguồn vốn.

- 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. Theo dõi, phân tích đánh giá tình hình hoạt động, 
tiêu thụ ô tô của Công ty Trường Hải, hoạt động của các nhà máy thủy điện, 
xác định số thu nộp ngân sách hằng tháng của các công ty này để kịp thời tháo 
gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và điều hành ngân sách cho phù hợp. Theo dõi 
các nguồn thu mới phát sinh trên địa bàn để tham mưu quản lý và sử dụng theo 
đúng quy định của Luật NSNN.

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về chi ngân sách, 
từng bước 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; cơ cấu lại chi thường xuyên trong từng lĩnh vực, 
đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, ổn định xã theo 
quy định.

- 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 
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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.

Kính báo cáo HĐND tỉnh khóa IX xem xét quyết nghị./.
(Báo cáo này thay thế Báo cáo số 215/BC-UBND ngày 03/12/2020

của UBND tỉnh)

Nơi nhận:
- TT TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP; 
- Lưu: VT, NC, KTN, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
    Lê Trí Thanh
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