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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về
điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018
Qua xem xét Tờ trình số 2865/TTr-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về
đề nghị điều chỉnh quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018, Ban Kinh tế
- Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:
1. Sự cần thiết
Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh tại Báo cáo số 197/BC-UBND ngày
03/12/2019, tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh đã phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân
sách nhà nước năm 2018 tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 với
tổng quyết toán thu NSNN: 36.527.603 triệu đồng; tổng thu ngân sách địa phương:
30.044.243 triệu đồng; chênh lệnh thu, chi NSĐP năm 2018 là 874.496 triệu đồng;
tổng dư nợ vay là 208.867 triệu đồng.
Tuy nhiên, qua rà soát của Bộ Tài chính phát hiện một số thiếu sót trong việc
phản ảnh số ghi thu, ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi và cách xác định số dư nợ
vay của tỉnh. Trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn 2591/BTC-NSNN
ngày 09/3/2020, tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, điều
chỉnh số liệu quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 đã được HĐND
tỉnh phê chuẩn tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND là cần thiết, Ban Kinh tế - Ngân
sách HĐND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua nghị quyết điều
chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 theo đề nghị của UBND
tỉnh tại Tờ trình số 2865/TTr-UBND với các nội dung cụ thể như sau:
- Tổng quyết toán thu NSNN năm 2018 là 36.526.184 triệu đồng (Giảm 1.419
triệu đồng so với số phê chuẩn quyết toán tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND; trong đó,
điều chỉnh giảm 1.419 triệu đồng số thu bổ sung từ ngân sách Trung ương).
- Tổng quyết toán thu ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2018 là
30.042.824 triệu đồng (Giảm 1.419 triệu đồng so với số phê chuẩn quyết toán tại
Nghị quyết số 38/NQ-HĐND).
- Chênh lệnh thu, chi NSĐP năm 2018 là 873.077 triệu đồng. Trong đó: Kết
dư ngân sách cấp tỉnh là 43.189 triệu đồng. (Giảm 1.419 triệu đồng so với số phê
chuẩn quyết toán tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND).
- Tổng mức dư nợ vay cuối năm 2018 của NSĐP là 64.007 triệu đồng.
(Giảm 144.860 triệu đồng so với số phê chuẩn quyết toán Nghị quyết số 38/NQHĐND)
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2. Kiến nghị, đề xuất
Để đảm bảo quản lý chặt chẽ số liệu quyết toán ngân sách hằng năm, hạn
chế việc điều chỉnh, bổ sung, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND
tỉnh quan tâm một số vấn đề sau:
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát kỹ số liệu quyết toán hằng năm, yêu
cầu chủ chương trình, dự án sử dụng vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
thực hiện báo cáo tình hình giải ngân và hạch toán, ghi thu ghi chi ngân sách nhà
nước theo đúng quy định để theo dõi và chỉ đạo kịp thời công tác quản lý tài chính.
- Xác định nợ vay của chính quyền địa phương theo đúng quy định tại khoản
3 Điều 3 Luật Quản lý nợ công. Đồng thời, thuyết minh rõ về tình hình thực hiện
kế hoạch vay, trả nợ 05 năm giai đoạn trước; đánh giá kết quả, hạn chế, nguyên
nhân và bài học kinh nghiệm; định hướng, giải pháp quản lý nợ khi trình Thường
trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến về nội dung kế hoạch, quyết toán
vay, trả nợ 05 năm, hằng năm; chương trình quản lý nợ 03 năm của chính quyền
địa phương. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ về tình hình
thực hiện kế hoạch vay, trả nợ của chính quyền địa phương theo quy định của Luật
Quản lý nợ công, Nghị định 93/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ và các
quy định pháp luật có liên quan.
Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều
chỉnh báo cáo quyết toán thu , chi ngân sách nhà nước năm 2018. Kính trình HĐND
tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
-- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, TH;
- Lưu VT, TH (Phiên).

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao

