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

tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và 
một số giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2021

Qua xem xét Báo cáo số 110/BC-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh và 
kết quả giám sát, khảo sát tại một số địa phương, đơn vị, Ban Kinh tế - Ngân sách 
HĐND tỉnh cơ bản thống nhất nội dung nhận định, đánh giá của UBND tỉnh về 
tình hình thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm và một số giải pháp điều hành ngân 
sách 6 tháng cuối năm 2021 và báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau: 

I. Thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021
1. Kết quả đạt được
Sáu tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh 

hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Nhưng với sự 
quyết tâm vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, cùng với sự chỉ đạo 
điều hành quyết liệt, linh hoạt của UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, 
các ngành đã tăng cường các giải pháp khai thác triệt để các nguồn thu, chống thất 
thu và thu hồi nợ trên địa bàn tỉnh. Nhờ vậy, kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu 
năm đạt khá, gần 13,475 tỷ đồng, đạt 69,6% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 
61,1% so cùng kỳ năm trước, cơ cấu nguồn thu cơ bản ổn định, cá biệt có trường 
hợp thu khá cao1, nhiều khả năng vượt dự toán trong năm 2021.

Chi ngân sách 6 tháng đầu năm là 9.754 tỷ đồng, đạt 49% dự toán, tăng 5% so 
với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 2.971 tỷ đồng, đạt 72% 
dự toán (chủ yếu chi từ nguồn năm trước chuyển sang, nếu không tính chi từ nguồn 
năm trước chuyển sang thì thực hiện 6 tháng đầu năm là 1.590 tỷ đồng, đạt 39,4% 
dự toán); chi thường xuyên là 5.387 tỷ đồng, đạt 44% dự toán, tăng 18% so với 
cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, chi ngân sách cơ bản bám sát theo dự toán giao, 
đáp ứng các khoản chi thường xuyên quan trọng, đồng thời dành nguồn hỗ trợ 
công tác phòng chống dịch bệnh và thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, 
khắc phục hậu quả thiên tai....

 

1Trong đó: thu nội địa đạt 10.420 tỷ đồng, đạt 65,1% dự toán. Có 12/17 các chỉ tiêu thu nội địa ước thực hiện đạt và 
vượt tiến độ dự toán, như: thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 66,7%; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa 
phương đạt 68,7%; thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 69,6%; thuế thu nhập cá nhân đạt 64,7%; thu tiền sử 
dụng đất 69,2%; thu tiền thuê đất đạt 90%; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 50,8%; thu xuất nhập khẩu 3.055 tỷ đồng, 
đạt 91% dự toán .... 
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2. Khó khăn, hạn chế 
Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 

2021 vẫn còn những khó khăn nhất định. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 
nhận thấy:

- Về thu ngân sách:
Mặc dầu, nguồn thu ngân sách nhà nước của tỉnh đạt khá nhưng vẫn còn 

3/17 khoản thu nội địa chưa đạt2, một số doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh 
doanh vẫn còn gặp khó khăn, khả năng phục hồi chậm nên số thu nộp đạt thấp3.

Nguồn thu trong hoạt động khai thác khoáng sản còn thấp, chưa tương xứng 
với tiềm năng; việc quản lý các khoản thuế tài nguyên và bảo vệ môi trường, kê 
khai nộp tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa chưa được kiểm soát chặt chẽ, còn 
xảy ra vi phạm4.

Tình hình nợ đọng thuế tiếp tục là vấn đề cần quan tâm; tính đến hết ngày 
30/6/2021 tổng số nợ đọng thuế là 1.111 tỷ đồng, trong đó, nợ có khả năng thu là 
986 tỷ đồng, chiếm 88,7%; nợ đang xử lý là 2,3 tỷ đồng, chiếm 0,2%; nợ khó thu 
là 122,9 tỷ đồng, chiếm 11,1% trên tổng nợ (tăng 377,8 tỷ đồng so với đầu năm)5.

- Về chi ngân sách:
Chi thường xuyên chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi ngân sách nhà nước nhưng 

vẫn còn 9/13 khoản chi thường xuyên trong 6 tháng đầu năm chưa đạt 50% dự toán. 
Công tác lập, giao dự toán, kiểm soát chi còn bất cập, dẫn đến số thu chuyển nguồn 
sang năm 2021 còn cao, hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách chưa cao.

Chi đầu tư phát triển vẫn còn những tồn tại, hạn chế, nhất là tỷ lệ giải ngân 
vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến nay đạt rất thấp6, vẫn còn 95/225 dự án có tỷ lệ 
giải ngân 0%7, khả năng giải ngân hết nguồn vốn trong năm 2021 là hết sức khó 
khăn; tỷ lệ giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài còn thấp; bên cạnh đó, 
số dư ứng trước vốn đầu tư còn ở mức cao (đến ngày 30/6/2021 là 247,463 tỷ 
đồng); việc thu hồi tạm ứng quá hạn chưa hiệu quả8. 

2 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 41,7% dự toán; nguồn thu phí và lệ phí ước đạt 40% dự 
toán; nguồn thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã ước đạt 37,5% dự toán.
3 Nhà máy bia Heniken Quảng Nam đạt 39% dự toán, Công ty Giày Rieker Việt Nam đạt 8% dự toán, Công ty TNHH 
Wei Xern Sin Việt Nam đạt 11,9%.
4 Theo Báo cáo số 96/BC-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh. Thanh tra tỉnh thanh tra việc quản lý, sử dụng đất 
trồng lúa tại Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Núi Thành và UBND thành phố Hội An, phát hiện qua 
thanh tra, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước do chưa thực hiện nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa là 
1.948.941,51 triệu đồng.
5 Báo cáo số 5452/BC-CTQNA ngày 12/7/2021 của Cục Thuế tỉnh.
6 Theo Báo cáo số 291/BC-KBQN ngày 09/7/2021 của Kho bạc Nhà nước, đến ngày 30/6/2021 tỷ lệ giải ngân đạt 
29% trên tất cả các nguồn vốn.
7 Theo Báo cáo số 291/BC-KBQN ngày 09/7/2021 của Kho bạc Nhà nước.
8 Theo Báo cáo số 291/BC-KBQN ngày 09/7/2021: Số dư tạm ứng vốn đầu tư quá hạn tại Kho bạc Nhà nước tỉnh 
với số tiền 91,401 tỷ đồng, tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện với số tiền 128,576 tỷ đồng.
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II. Một số giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2021
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các giải pháp điều 

hành ngân sách của UBND tỉnh. Ngoài ra, Ban đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ 
đạo một số nội dung sau:

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân 
sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, 
từng khu vực, từng sắc thuế, thường xuyên dự báo những tác động ảnh hưởng đến 
tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ 
quan chức năng có liên quan trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước để kịp 
thời tham mưu cấp có thẩm quyền điều hành linh hoạt cơ chế quản lý điều hành 
ngân sách.

- Qua theo dõi, một số dự án khu dân cư đem lại nguồn thu ngân sách rất lớn 
như dự án khu dân cư Trường Đồng, thành phố Tam Kỳ. Do vậy, đề nghị UBND 
tỉnh chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả thu ngân sách từ các dự án bất động sản, khu 
dân cư, nhà ở thương mại để có giải pháp phù hợp; nghiên cứu nhân rộng phương 
thức đầu tư tương tự như dự án khu dân cư Trường Đồng hoặc đầu tư từ nguồn vốn 
ngân sách địa phương; đồng thời, ban hành cơ chế tạo quỹ đất sạch, quản lý và 
khai thác quỹ đất công, nhằm thuận lợi cho việc thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả 
quản lý nguồn thu từ đất và góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương. Bên cạnh 
đó, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng cơ chế trích lại nguồn thu từ 
tiền sử dụng đất cho các địa phương trong quá trình xây dựng Đề án về phân cấp 
nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc 
ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới giai đoạn 
2022 - 2025 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Khẩn trương xây dựng 
giá đất cụ thể đối với dự án Khu nghĩ dưỡng Nam Hội An9.

- Tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng tập trung đôn đốc các khoản thu hết 
thời gian gia hạn nộp thuế; xử lý nghiêm các trường hợp nộp chậm, chậm triển 
khai dự án sau thu hồi; kiên quyết không phê duyệt dự án mới đối với những chủ 
đầu tư còn nợ tiền sử dụng đất của dự án cũ; có biện pháp thu hồi đất, thu hồi giấy 
phép khai thác khoáng sản đối với các đơn vị khai thác không thực hiện nghĩa vụ 
tài chính đảm bảo theo quy định pháp luật. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa cơ 
quan thuế với Sở Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương trong hoạt 
động khai thác khoáng sản và kiểm soát nguồn thu phát sinh từ hoạt động khai thác 
khoáng sản. 

- Quản lý chặt chẽ chi ngân sách, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên đáp 
ứng đầy đủ, kịp thời các khoản chi phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 và an sinh 
xã hội. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc 
thu hồi vốn tạm ứng để phát huy hiệu quả vốn ngân sách nhà nước. 

- Chỉ đạo tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phân bổ vốn; tăng 
cường các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu 

9 Theo Báo cáo số 5452/BC-CTQNA ngày 12/7/2021 của Cục Thuế tỉnh: Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 
20/5/2020 của UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể dự án Khu nghĩ dưỡng Nam Hội An đã quá 01 năm.
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đãi nước ngoài. Đồng thời, xử lý trách nhiệm các chủ đầu tư dự án khi thực hiện 
tạm ứng vốn cho nhà thầu sai quy định. 

- Công tác quản lý nguồn thu từ tiền sử dụng đất phi nông nghiệp còn nhiều 
vướng mắc, bất cập, chưa cập nhật kịp thời đối với các vị trí sử dụng đất khi có 
biến động đất đai; vẫn còn tình trạng sử dụng đất ở, đất phi nông nghiệp ổn định, 
lâu dài nhưng chưa kê khai nộp thuế lần đầu… dẫn đến kết quả số thu từ thuế sử 
dụng đất phi nông nghiệp thời gian qua còn thấp. Do đó, Ban đề nghị UBND tỉnh 
khẩn trương chỉ đạo, rà soát ban hành quy định bộ thuế sử dụng đất phi nông 
nghiệp giai đoạn 2022-2026 đảm bảo sát, đúng với thực tế, góp phần nâng cao hiệu 
quả công tác quản lý đất đai, sử dụng đất tiết kiệm và tạo nguồn thu ổn định cho 
ngân sách nhà nước.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành 
bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh; bổ sung quy định giá đất 
cụ thể tại một số khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong bảng giá đất thời kỳ 
2020-2024 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND 
ngày 17/12/2019.

- Tổ chức, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 21/2016/NQ-
HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và 
định mức chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 
2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước trong thời gian qua, để làm cơ sở xây dựng Đề án về phân cấp 
nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc 
ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới giai đoạn 
2022 - 2025 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

III. Điều chỉnh chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất điều chỉnh giảm chỉ tiêu thu 

ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Thăng Bình và tăng chỉ tiêu thu ngân sách 
nhà nước trên địa bàn huyện Núi Thành với số tiền 48 tỷ đồng, do chuyển dự toán 
nộp ngân sách từ Công ty Cổ phần Đạt Phương (đầu năm dự kiến đặt trụ sở tại 
huyện Thăng Bình, thực tế đơn vị thành lập Công ty CP Đầu tư Chu Lai Hội An 
đặt trụ sở tại huyện Núi Thành). 

 Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình 
hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và một số giải pháp điều hành 
ngân sách 6 tháng cuối năm 2021. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

  Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: CPVP, CV;
- Lưu VT, CV (Thủy).

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao 
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