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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về

cắt giảm dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2020 do dự báo
 ngân sách tỉnh hụt thu

Qua xem xét  Báo cáo  số 81/BC-UBND ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh về
cắt giảm dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2020 do dự báo ngân sách tỉnh hụt thu,
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:  

Trong điều kiện  tình hình dịch bệnh, thời tiết còn diễn biến khó lường; khả
năng khôi phục hoạt động sản xuất - kinh doanh của đa số doanh nghiệp trên địa
bàn khá chậm. Cùng với việc thực hiện các biện pháp ưu đãi về thuế của Chính
phủ đã ảnh hưởng nhất định đến số thu NSNN trên địa bàn, nhiều nguồn thu lớn,
trọng điểm chịu những tác động đáng kể, kết quả thu  NSNN trên địa bàn ước 6
tháng đầu năm 2020 giảm sâu so với cùng kỳ (giảm 33,8%; trong đó, thu nội địa
(không kể tiền sử dụng đất, thu SXKT) giảm 36,7% so với cùng kỳ) nên dự kiến
khả năng hụt thu là khá lớn. 

Để đảm bảo cân đối ngân sách, tại Kỳ họp 15, HĐND tỉnh khóa IX đã thống
nhất chủ trương cắt, giảm dự toán chi ngân sách năm 2020. Trên cơ sở đó, UBND
tỉnh đã căn cứ vào dự toán, soát xét lại nhiệm vụ chi và đã thực hiện rà soát, cắt
giảm dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2020 số tiền là 2.143.869,6 triệu đồng; trong
đó cắt giảm dự toán chi thường xuyên là 730.002 triệu đồng; cắt giảm kế hoạch
vốn đầu tư phát triển là 1.413.867,6 triệu đồng. 

Tại Kỳ họp lần này, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh những nội dung liên
quan về  cắt,  giảm dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2020 đã được Thường trực
HĐND tỉnh thống nhất chủ trương là phù hợp quy định pháp luật,  tạo chủ động
trong điều hành ngân sách, kiểm soát chi, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo
cáo HĐND tỉnh; đồng thời, kính đề nghị HĐND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh quan tâm
một số vấn đề trong điều hành ngân sách sau khi thực hiện chủ trương cắt giảm dự
toán chi ngân sách, cụ thể:

- Chỉ đạo các đơn vị sử dụng ngân sách chủ động rà soát, sắp xếp các nhiệm
vụ chi theo thứ tự ưu tiên từ nguồn kinh phí còn lại sau cắt giảm; chịu sự kiểm tra,
kiểm soát của cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước trong quá trình thực hiện dự
toán, quyết toán phần ngân sách còn lại theo đúng chế độ quy định.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát tiến độ, tính bức xúc của từng
nhiệm vụ chi, công trình, dự án để kịp thời điều chuyển vốn những nhiệm vụ, dự
án không có khả năng thực hiện để bổ sung nguồn lực cho các nội dung đảm bảo
thủ tục, có khả năng hoàn thành trong năm 2020. Đồng thời chỉ đạo hoàn thiện hồ
sơ thủ tục liên quan nhiệm vụ, dự án đã được bố trí dự toán từ đầu năm; trường
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hợp xuất hiện nguồn, kịp thời tổng hợp, thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh
phân bổ vốn để thực hiện.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cắt
giảm dự toán chi ngân sách năm 2020 do dự báo ngân sách tỉnh hụt thu. Kính báo
cáo HĐND tỉnh./.

  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
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