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BÁO CÁO TÓM TẮT 
Về kết quả thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm và  

một số giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 

 

 Thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2020 trong bối cảnh đại dịch 

Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề và đang có những tác động tiêu 

cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội; hạn hán tiếp tục kéo dài, hoạt động 

sản xuất thủy điện tiếp tục khó khăn; ngành sản xuất thức uống có cồn bị ảnh 

hưởng do chính sách; tiêu thụ ô tô của Công ty ô tô Trường Hải giảm sút do cạnh 

tranh khốc liệt với các doanh nghiệp ô tô trong khu vực ASEAN và ngay trong 

nước và do dịch bệnh Covid-19; dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đi vào hoạt 

động trễ so với dự kiến ban đầu nên chưa phát sinh số thu; các ngành nghề kinh 

doanh và dịch vụ khác bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh.  
 

 Đến nay, dịch bệnh Covid-19 ở nước ta đã được kiểm soát nhưng trên thế 

giới vẫn còn diễn biến phức tạp, nên vẫn còn tiếp tục tác động tiêu cực đến sự 

tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội, đặc biệt thu NSNN cả nước nói chung và 

trên địa bàn tỉnh nói riêng. 
 

Phần I 

KẾT QUẢ THU- CHI NSNN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 

I. VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 

1. Kết quả thực hiện thu NSNN 6 tháng đầu năm 2020 

Dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2020 là 25.774 tỷ đồng, trong đó thu 

nội địa là 20.524 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu là 5.250 tỷ đồng. 

Thực hiện thu NSNN 6 tháng đầu năm là 8.366 tỷ đồng, đạt 32,5% so dự 

toán, giảm 17,5% so với tiến độ thu, giảm 33,8% so cùng kỳ năm trước. Cụ thể:     

a) Thu nội địa: Dự toán thu nội địa năm 2020o là 20.524 tỷ đồng, bình 

quân phải thu 1.710 tỷ đồng/ tháng. 

Thực hiện thu nội địa 6 tháng đầu năm là 6.315 tỷ đồng, đạt 30,8% dự 

toán, bình quân thu 1.052 tỷ đồng/tháng (tháng 01 thu 1.815 tỷ đồng, tháng 02 

thu 1.375 tỷ đồng, tháng 3 thu 979 tỷ đồng, tháng 4 thu 738 tỷ đồng, tháng 5 thu 

816 tỷ đồng, tháng 6 thu 592 tỷ đồng), giảm 19,2 % so với tiến độ thu, giảm 

33,5% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa không kể tiền s  dụng đất, thu  SKT 

là 5.524 tỷ đồng, đạt 29,2% dự toán, giảm 20,8% so với tiến độ thu, giảm 36,7%  

so cùng kỳ năm trước.  

Nếu tính cả số thuế phát sinh trong 6 tháng đầu năm được gia hạn nộp vào 

những tháng cuối năm 2020 là 1.244 tỷ đồng theo quy định tại Nghị định 

41/2020/NĐ-CP , Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ, thì thu nội địa trên 

địa bàn tỉnh là 7.559 tỷ đồng, đạt 36,8 % dự toán, giảm 13,2% so với tiến độ thu. 
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Trong 13 khoản thu nội địa, chỉ có 02 khoản thu đạt tiến độ thu theo dự 

toán là thuế thu nhập cá nhân và tiền s  dụng đất, còn 11 khoản thu không đạt 

tiến độ thu và giảm so với cùng kỳ năm trước là do tác động tiêu cực của dịch 

bệnh Covid-19, một số yếu tố bất lợi khác và thực hiện gia hạn thời gian nộp 

thuế sang nộp vào những tháng cuối năm như đã nêu. 

Một số lĩnh vực thu chủ yếu:  

- Khu vực DNNN Trung ương: Thực hiện 6 tháng đầu năm là 198 tỷ đồng, 

đạt 27,5% dự toán, giảm 22,5% so tiến độ thu, giảm 24,6% so với cùng kỳ. Chủ 

yếu là số thu của các nhà máy thủy điện, nhưng do khô hạn kéo dài, các nhà máy 

thủy điện không đủ nước phát điện theo công suất thiết kế, nên số thu 6 tháng 

đầu năm chỉ thu được 91 tỷ đồng, đạt 22,4% dự toán (dự toán là 410 tỷ đồng).  

Các ngành kinh doanh trên lĩnh vực xăng dầu, điện, than... bị ảnh hưởng 

dịch bệnh Covid -19 nên sản lượng tiêu thụ giảm và do thực hiện kích cầu sau 

dịch bệnh giá bán giảm dẫn đến số nộp ngân sách giảm mạnh. 

- Khu vực DN có vốn ĐTNN: Thực hiện 6 tháng đầu năm là 832 tỷ đồng, 

đạt 28,2% dự toán, giảm 21,8% so với tiến độ thu, giảm 10% so với cùng kỳ năm 

trước. Số thu ở khu vực này chủ yếu thu từ nhà máy Bia Heineken, nhưng do ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid-19 và tác động của chính sách, nên thực hiện 6 tháng 

đầu năm chỉ thu được 593 tỷ đồng, đạt 39,5% dự toán (dự toán 1.500 tỷ đồng).  

Số nộp của các doanh nghiệp trên các lĩnh vực may mặc, du lịch, chế biến 

thực phẩm... tiếp tục sụt giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; nguồn thu 

từ công ty TNHH Nam Hội An đi vào hoạt động trễ so dự kiến nên chưa phát 

sinh số thu (dự toán giao 700 tỷ đồng). 

- Khu vực CTN và dịch vụ NQD: Thực hiện 6 tháng đầu năm là 3.215 tỷ 

đồng, đạt 27,1% dự toán, giảm 22,9% so với tiến độ thu, giảm 46,8% so với cùng 

kỳ năm trước. Số thu khu vực này chủ yếu thu từ ô tô Trường Hải (chiếm 75%), 

nhưng do cạnh khốc liệt với các hãng ô tô trong nước, trong khu vực ASEAN, do 

tác động của dịch bệnh Covid-19 và dự kiến gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt trong 

tháng 6 sang những tháng cuối năm theo Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính 

phủ (800 tỷ đồng), nên 6 tháng đầu năm chỉ thu được 2.182 tỷ đồng, đạt 25,7% 

dự toán (dự toán 8.500 tỷ đồng), giảm 56,2% so cùng kỳ.  

Ngoài ra, số thu từ hoạt động thủy điện ở khu vực này đạt thấp, chỉ thu 

được 66 tỷ đồng, đạt 22,8% dự toán (dự toán 290 tỷ đồng). 
 

- Thu lệ phí trước bạ: Thực hiện 6 tháng đầu năm là 142 tỷ đồng, đạt 

26,5% dự toán, giảm 23,5% so với tiến độ thu, giảm 41,6% so với cùng kỳ năm 

trước, là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thị trường bất động sản đóng băng, 

tiêu thụ ô tô giảm sút, nên số thu lệ phí trước bạ 6 tháng đầu năm đạt thấp so dự toán. 

- Nguồn thu phí và lệ phí: Thực hiện 6 tháng đầu năm là 105 tỷ đồng, đạt 

23,9% dự toán, giảm 26,1% so với tiến độ thu, giảm 44,5% so với cùng kỳ năm 

trước; nguồn thu phí tham quan chiếm tỷ trọng lớn trong lĩnh vực này (64%), 

nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến ngành du lịch, nguồn thu từ phí 

tham quan thực hiện thu 6 tháng đầu năm là 33 tỷ đồng, đạt 12,2% dự toán, giảm 

58% so cùng kỳ. 
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- Nguồn thu tiền thuê đất: Thực hiện 6 tháng đầu năm là 57 tỷ đồng, chỉ 

đạt 15,7%, giảm 34,3% so với tiến độ thu, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước, 

nguồn thu này đạt thấp là do thực hiện chính sách gia hạn tiền thuê đất theo Nghị 

định 41/2020/NĐ-CP.  

b) Thu xuất nhập khẩu. 

Dự toán thu xuất nhập khẩu năm 2020 là 5.250 tỷ đồng. 

Thực hiện 6 tháng đầu năm là 2.050 tỷ đồng, đạt 39% dự toán, giảm 11% 

so với tiến độ thu, giảm 34,8% so cùng kỳ, chủ yếu là số thuế nhập khẩu từ linh 

kiện, bộ linh kiện, nguyên liệu, máy móc thiết bị của Tập đoàn ô tô Trường Hải 

nộp, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên sản phẩm, hàng hóa tồn 

kho lớn dẫn đến hạn chế nhập khẩu linh kiện ô tô để lắp ráp, dẫn đến số thu xuất 

nhập khẩu không đạt tiến độ thu theo dự toán. 

2. Thu ngân sách địa phƣơng 

 Dự toán thu NSĐP năm 2020 là 26.632 tỷ đồng, thực hiện 6 tháng đầu là 

20.018 tỷ đồng, nếu loại trừ số thu chuyển nguồn, thì thực hiện thu NSĐP 6 

tháng đầu năm là 6.785 tỷ đồng, đạt 32 % dự toán giao.  
 

Trong đó: 

a) Thu nội địa ngân sách địa phương được hưởng là 5.534 tỷ đồng, đạt 

30,2% dự toán, gồm: 

- Ngân sách cấp tỉnh là 3.502 tỷ đồng, đạt 28,4% dự toán. 

- Ngân sách cấp huyện, xã là 2.006 tỷ đồng, đạt 34,6 % dự toán, nếu loại số 

thu tiền s  dụng đất thì ngân sách 17/18 huyện, thị xã, thành phố đều không đạt 

tiến độ thu (trừ Quế Sơn đạt 53%, do phát sinh tiền thuê đất), có 8 địa phương có 

số thu giảm sâu so với tiến độ (Hội An đạt 21,7% dự toán; Duy  uyên đạt 21,8% 

dự toán; Đông Giang đạt 21,9% dự toán; Núi Thành đạt 24,5% dự toán; Tây 

Giang đạt 28,9% dự toán; Tiên Phước đạt 30,6% dự toán; Nam Giang đạt 31,2% 

dự toán; Đại Lộc đạt 31,6% dự toán). 

b) Thu bổ sung từ NS Trung ương là 1.207 tỷ đồng, đạt 40,2% dự toán. 

c) Thu chuyển nguồn: 13.233 tỷ đồng, gồm: 

-  Chuyển nguồn ngân sách tỉnh là 8.540 tỷ đồng;   

-  Chuyển nguồn ngân sách huyện, xã là 4.693 tỷ đồng. 

d) Thu từ Quỹ dự trữ tài chính là 43,8 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ người dân 

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

II. DỰ BÁO THU NSNN NĂM 2020 

1. Các yếu tố tác động đến thu NSNN 6 tháng còn lại của năm 2020 

- Dịch bệnh Covid-19 ở nước ta đã được kiểm soát, nhưng ở các nước trên 

thế giới còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh, nhất là ở lĩnh vực du lịch và hoạt động xuất nhập khẩu. 

- Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất sau dịch bệnh Covid-19 theo 

Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; giảm một số loại thuế, phí theo 

Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ và nâng mức giảm trừ gia cảnh để tính 

thuế thu nhập cá nhân theo Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14; chính sách ưu 
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đãi về thuế suất đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất 

được để sản xuất, gia công các sản phẩm hỗ trợ phát triển ngành sản xuất, lắp ráp 

ô tô giai đoạn 2020 - 2024 theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Nắng hạn tiếp tục kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy 

thủy điện và sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp. 
 

 2. Dự báo thu NSNN năm 2020. 

 Qua phân tích số thu NSNN 6 tháng đầu năm và dự báo các yếu tố tác 

động đến thu NSNN, dự kiến thu NSNN trên địa bàn năm 2020 là 16.680 tỷ 

đồng, bằng 65% dự toán, trong đó thu nội địa là 14.424 tỷ đồng, đạt 70% dự 

toán, thu xuất nhập khẩu là 2.256 tỷ đồng, đạt 43% dự toán.  

 a) Thu nội địa dự kiến là 14.424 tỷ đồng, đạt 70% dự toán, hụt thu 6.100 

tỷ đồng, trong đó thu nội địa NSĐP được hưởng không bao gồm các khoản thu, 

chi lại như tiền s  dụng đất, thu  SKT, phí tham quan, phí bảo vệ môi trường là 

10.912 tỷ đồng, đạt 66,9% dự toán, hụt thu 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. 
 

 Để đảm bảo cân đối ngân sách, UBND tỉnh đã thực hiện cắt giảm dự toán 

chi NS tỉnh và chỉ đạo cấp huyện trình HĐND cùng cấp cắt giảm dự toán chi cấp 

mình. (Có báo cáo cắt giảm dự toán chi riêng) 

b) Thu xuất nhập khẩu dự kiến là 2.256 tỷ đồng, đạt 43% dự toán (chưa tính 

số thuế phải hoàn theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ). 
 

III. VỀ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 

Dự toán chi NSĐP năm 2020, HĐND tỉnh giao là 27.226 tỷ đồng. Do dự 

báo hụt thu, tỉnh thực hiện cắt giảm dự toán chi để đảm bảo cân đối ngân sách là 

3.118 tỷ đồng. Dự toán chi NSĐP sau cắt giảm là 24.108 tỷ đồng. 

Thực hiện 6 tháng đầu năm là 9.271 tỷ đồng, đạt 34% dự toán, nếu không 

tính chi từ nguồn năm trước chuyển sang thì ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 

7.571 tỷ đồng, đạt 27 % dự toán và đạt 31,4 % so dự toán sau cắt giảm; số chi 

đạt thấp là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, một số nhiệm vụ chi chưa 

triển khai hoặc lùi thời gian triển khai theo kế hoạch; mặt khác, do dự báo thu 

NSĐP năm 2020 hụt so với dự toán, nên các cấp ngân sách thực hiện cắt giảm dự 

toán chi để đảm bảo cân đối ngân sách.  

1. Chi cân đối ngân sách địa phƣơng:  

Dự toán chi cân đối NSĐP năm 2020 được HĐND tỉnh giao là 24.220 tỷ 

đồng, dự toán chi sau cắt giảm là 21.102 tỷ đồng (24.220 tỷ - 3.118 tỷ).  

Thực hiện 6 tháng đầu năm là 8.166 tỷ đồng đạt 34% dự toán giao, nếu 

không tính chi từ nguồn năm trước chuyển sang thì thực hiện 6 tháng đầu năm là 

6.466 tỷ đồng, đạt 27% dự toán và đạt 30,6% so dự toán sau cắt giảm.  

Một số nhiệm vụ chi cụ thể:  

a) Chi đầu tư phát triển: Thực hiện 6 tháng đầu năm là 3.238 tỷ đồng, đạt 

52% dự toán, nếu không tính chi từ nguồn năm trước chuyển sang thì thực hiện 6 

tháng là 1.538 tỷ đồng, đạt 24,6% dự toán và đạt 37,4% so dự toán sau cắt giảm. 
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b) Chi thường xuyên: Thực hiện 6 tháng đầu năm là 4.576 tỷ đồng, đạt 35% 

dự toán và đạt 37% so dự toán sau cắt giảm. 

c) Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay: 0,287 tỷ 

đồng, đạt 5% dự toán (do chưa đến hạn trả nợ). 

d) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1,450 tỷ đồng, đạt 100% dự toán. 

đ) Chi dự phòng ngân sách: Thực hiện 6 tháng đầu năm là 350 tỷ đồng, đạt 

60% dự toán, chủ yếu s  dụng chi khắc phục thiệt hại dịch tả lợn Châu Phi năm 

2019, phòng chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết 37/NQ-CP và hỗ trợ người 

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

2. Chi từ nguồn bổ sung từ NS Trung ƣơng: Dự toán HĐND tỉnh giao là 

3.006 tỷ đồng, thực hiện 6 tháng đầu năm là 1.105 tỷ đồng, đạt 37% dự toán. 

Phần II 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH THU, CHI 

 NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

Để đảm bảo cân đối ngân sách năm 2020, trong điều kiện dự báo hụt thu 

lớn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và các yếu tố bất lợi khác, UBND tỉnh 

yêu cầu các ngành, các cấp tiến hành tổ chức đánh giá tình hình thực hiện dự 

toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm và đề ra các giải pháp điều hành ngân sách 

trong 6 tháng cuối năm để điều hành; triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của 

UBND tỉnh, Tỉnh ủy và của Chính phủ trong điều hành ngân sách 6 tháng cuối 

năm 2020;  trong đó tập trung thực hiện một số giải pháp sau: 
 

1. Tăng cƣờng công tác quản lý thu NSNN 

a) Các ngành, các cấp triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy sản xuất, 

tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh 

trật tự… tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp theo Chỉ 

thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ 

các dự án đầu tư trên địa bàn, sớm đưa các dự án vào hoạt động; đồng thời tăng 

cường công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật bằng nhiều hình thức, tạo 

điều kiện cho các tổ chức, cá nhân 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. 
 

 b) Cục Thuế tỉnh phối hợp các cấp, các ngành: 

- Theo dõi chặt chẽ, đánh giá, phân tích đầy đủ, kịp thời tác động của dịch 

bệnh Covid-19 đến tình hình kinh tế- xã hội; chính sách của Trung ương về gia 

hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và 

Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ; dự báo tác động của chính sách miễn 

giảm thuế trong 6 tháng cuối năm: giảm 50% thuế Trước bạ  ô tô sản xuất hoặc 

lắp ráp trong nước, miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh 

nghiệp khai thác nước để sản xuất kinh doanh, giảm 30% thuế TNDN phải nộp 

đối với doanh nghiệp vừa nâng mức giảm trừ gia cảnh để tính thuế thu nhập cá 

nhân theo quy định  của Chính phủ... để kịp thời dự báo số thu NSNN và đề xuất 

các giải pháp quản lý hiệu quả, phấn đấu thực hiện cao nhất dự toán năm 2020. 
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- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu, chuyển giá, 

trốn thuế, đặc biệt là các khoản thu trên lĩnh vực đất đai, khai thác tài nguyên, 

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; lập hồ sơ, xác nhận 

nợ, x  lý nợ để khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp theo quy định tại 

Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội . 

- Phối hợp các cơ quan liên quan và địa phương theo dõi tiền s  dụng đất 

từ các dự án qua các năm, xác định số tiền s  dụng đất phải nộp, đã nộp, còn 

phải nộp để tham mưu UBND tỉnh giải pháp thu nợ đọng tiền s  dụng đất. 

c) Cục Hải quan tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ, có đánh giá, phân tích đầy 

đủ, kịp thời tác động của dịch Covid-19 đối với công tác hải quan, nhất là tác 

động của Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ đến hoạt 

động xuất nhập khẩu làm ảnh hưởng đến tình hình thu NSNN và tham mưu các 

giải pháp tăng cường công tác thu phù hợp.  

d) Ban quản lý Kinh tế mở Chu Lai chủ trì phối hợp với các ngành liên 

quan như Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thu hồi tiền 

đền bù, giải phóng mặt bằng trong các khu kinh tế đã đầu tư các năm qua. 
 

 

đ) Sở Công Thương làm việc với các doanh nghiệp thuộc các Tập đoàn, 

Tổng công ty có hoạt động sản xuất kinh doanh có quy mô và số thuế nộp lớn tại 

Quảng Nam (Nhà máy Bia Heniken, Pepsico, Number One, công try CP Than- 

điện Nông Sơn, các nhà máy thủy điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam - 

EVN) về chỉ tiêu sản xuất sát với năng lực đã đầu tư của nhà máy và điều hành 

các yếu tố theo quy chế nội bộ Tập đoàn (chi phí, giá cả...) để đảm bảo các đơn 

vị tại Quảng Nam có mức đóng góp, nộp thuế phù hợp. 

e) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan, KBNN theo 

dõi tiến độ thu, chi NSNN, đánh giá tác động của các chính sách thuế, tác động 

của thị trường ảnh hưởng đến thu NSNN, đặc biệt là các nguồn thu chiếm tỷ 

trọng lớn trong tổng thu NSNN như thu từ hoạt động ô tô, thủy điện, bia…  kịp 

thời báo cáo UBND tỉnh giải pháp điều hành để đảm bảo cân đối ngân sách. 
 

g) UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan thuế tổ chức 

thực hiện tốt Quy chế phối hợp quản lý thu NSNN của UBND tỉnh đã ban hành 

tại Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 07/01/2020, tổ chức thực hiện thu đúng, 

thu đủ, kịp thời nguồn thu phát sinh trên địa bàn vào NSNN.  
 

 
 

2. Điều hành chi ngân sách địa phƣơng. 

a) Các ngành, các cấp tăng cường công tác quản lý chi ngân sách nhà 

nước, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, trong đó lưu ý:  

- Triển khai thực hiện cắt giảm dự toán chi do dự báo hụt thu để cân đối 

ngân sách cấp mình theo quy định. 

- Thực hiện nghiêm các yêu cầu về tiết kiệm, chống lãng phí theo Luật 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chương trình thực hành, tiết kiệm chống 

lãng phí năm 2020 của UBND tỉnh, Chỉ thị số 53-CT/TU ngày 20/4/2020 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí, phù hợp với diễn biến của dịch bệnh Covid-19. 
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b) Các cấp ngân sách tổ chức điều hành chi ngân sách bám sát dự toán và 

tiến độ thu, để chủ động điều hành chi ngân sách theo qui định. Chủ động s  

dụng dự phòng ngân sách để chi phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hạn 

hán, xâm nhập mặn, dịch bệnh, đặc biệt phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo 

Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP 

ngày 09/4/2020 của Chính phủ.  

c) Tăng cường công tác quản lý chi đầu tư:  

Các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm quy định của Luật Đầu tư công 

và các văn bản hướng dẫn quy định về quản lý vốn đầu tư; tập trung chỉ đạo đẩy 

nhanh tiến độ lập hồ sơ dự án và giải ngân vốn đầu tư phát triển theo quy định. 

KBNN tăng cường kiểm soát chi NSNN đảm bảo kịp thời, đúng chế độ, 

tiêu chuẩn, định mức và đúng dự toán. Phối hợp với chủ đầu tư trong việc hoàn 

thiện hồ sơ thanh toán, giải ngân vốn đầu tư kịp thời, đồng thời tham mưu 

UBND tỉnh x  lý các chủ đầu tư chậm thực hiện thủ tục giải ngân, thanh toán kế 

hoạch vốn và x  lý thu hồi số dư nợ tạm ứng quá hạn theo quy định. 

d) Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành, các cấp liên quan thực 

hiện việc rà soát, sắp xếp lại tài sản công bảo đảm s  dụng đúng mục đích, tiêu 

chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; tham 

mưu UBND tỉnh thu hồi các loại tài sản, quỹ đất đã giao cho các tổ chức cá nhân 

nhưng không s  dụng, s  dụng không hiệu quả, không đúng mục đích để x  lý 

tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước; tổ chức mua sắm, x  lý tài sản công đúng 

pháp luật, công khai, minh bạch, không để làm thất thoát tài sản công. 

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


