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BÁO CÁO  

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện  

về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020  

và dự toán thu, chi nhân sách nhà nước năm 2021 

 

 

Qua nghiên cứu nội dung Báo cáo số 458/BC-UBND ngày 11/12/2020 của 

UBND huyện về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 và dự 

toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 trình tại kỳ họp. Ban Kinh tế - Xã hội 

HĐND huyện cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo đã nêu, Báo cáo được chuẩn 

bị chu đáo, cụ thể, phân tích, đánh giá rõ ràng giúp cho các đại biểu có điều kiện 

nghiên cứu, thảo luận để trên cơ sở đó xem xét, quyết định Nghị quyết. Tại kỳ họp 

này, Ban kính báo cáo HĐND huyện một số ý kiến bổ sung, cụ thể như sau:  

1. Thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 

Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 

2016-2020, cũng là năm chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch 

bệnh, cùng với sự thay đổi của một số chính sách, đã tác động lớn đến nguồn thu 

trên địa bàn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện đã thực hiện 

linh hoạt các giải pháp điều hành ngân sách, cùng với sự nỗ lực của ngành thuế 

trong việc đẩy mạnh các giải pháp huy động nguồn thu, đôn đốc thu hồi nợ đọng 

thuế, chống thất thu. Do vậy, ước thu NSNN trên địa bàn năm 2020 đạt kết quả 

đáng ghi nhận là 1.220,916 tỷ đồng, đạt 127% so với dự toán huyện giao. Trong 

đó, thu phát sinh kinh tế trên địa bàn huyện ước đạt 222,549/270,210 tỷ đồng, đạt 

82% so với dự toán huyện giao; ước thu nội địa của 18 xã, thị trấn đạt 229% so với 

dự toán. 

Chi ngân sách địa phương cơ bản bám sát dự toán, đáp ứng yêu cầu những 

nhiệm vụ chi, kịp thời rà soát, cắt giảm dự toán. Ước chi cân đối ngân sách địa 

phương năm 2020 là 1.148,403/875,013 tỷ đồng, đạt 131% dự toán huyện. Trong 

đó, chi đầu tư phát triển là 247,508/121,372 tỷ đồng, đạt 222% dự toán tỉnh giao và 

204% dự toán huyện giao; chi thường xuyên ước thực hiện 892,001/743,649 tỷ 

đồng, bằng 120% so với dự toán huyện giao.  

Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 

vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định: 

- Trong cơ cấu thu nội địa, một số chỉ tiêu ước đạt thấp so với dự toán huyện 

giao, dự kiến không hoàn thành như: Thu từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 
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`đạt 86%, thu lệ phí trước bạ đạt 62%, thu tiền cho thuê đất đạt 80%, thuế thu nhập 

cá nhân đạt 82%, thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 50%. 

- Tình trạng nợ đọng thuế trên địa bàn năm sau luôn tăng hơn năm trước, mặc 

dù có nhiều biện pháp xử lý nợ đọng nhưng hiệu quả chưa cao. 

2. Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021  

Qua xem xét Tờ trình số 402/TTr-UBND ngày 11/12/2020 về đề nghị thống 

nhất dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 

2021 do UBND huyện trình tại kỳ họp và qua số liệu thực hiện thu, chi ngân sách 

năm 2020, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản thống nhất với nội dung Tờ 

trình.  

Về dự toán thu NSNN, Ban nhận thấy, dự toán thu ngân sách trên địa bàn là 

phù hợp trong điều kiện thời tiết, thiên tai, dịch bệnh còn diễn biến khó lường. Tuy 

nhiên, để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra, Ban đề nghị tập trung chỉ đạo thực 

hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy sản xuất, khai thác triệt để các nguồn thu, tăng 

cường giải pháp thu nợ đọng thuế, kiểm tra chống gian lận thuế, chống thất thu; 

truy thu và xử lý kịp thời đối với các sai phạm trong công tác quản lý, kê khai nộp 

thuế được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra. Đề xuất các giải pháp tăng cường huy 

động, nuôi dưỡng nguồn thu và khai thác các nguồn thu mới, triển khai triệt để các 

doanh nghiệp đầu tư, thành lập pháp nhân trên địa bàn huyện.  

Về dự toán chi NSNN, để đảm bảo điều hành ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, 

Ban đề nghị tăng cường công tác quản lý chi ngân sách, đảm bảo bám sát dự toán, 

đúng chính sách, chế độ, định mức, tính chất nguồn kinh phí. Nâng cao năng lực 

thẩm định dự toán, quyết toán, kiên quyết cắt giảm những nhiệm vụ chi chưa thật 

sự cần thiết.  

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về tình 

hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 và dự toán thu, chi ngân sách 

nhà nước năm 2021. Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- TT HĐND, UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Đại biểu khách mời; 

- Lưu: VT.  
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