
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẠI LỘC 

Số: 71/BC-HĐND 

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đại Lộc, ngày 23 tháng 12  năm 2019  
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của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện  
về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019  

và dự toán thu, chi nhân sách nhà nước năm 2020 

 

 

Qua xem xét Báo cáo số 373/BC-UBND ngày 19/12/2019 của UBND huyện 
về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và dự toán thu, chi 

ngân sách nhà nước năm 2020. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản thống 
nhất với nội dung 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 báo cáo HĐND huyện 
một số ý kiến bổ sung, cụ thể như sau:  

I. Thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 

1. Kết quả đạt được 

Năm 2019 là năm thứ hai thực hiện cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi 
của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 – 2020. Trong quá trình tổ chức thực 
hiện, UBND huyện đã bám sát tình hình thực tế, kịp thời chỉ đạo, đề ra các giải 
pháp tăng cường công tác thu ngân sách và kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách.  

Năm 2019, UBND huyện đã chỉ đạo Chi Cục thuế huyện, UBND các xã, thị 
trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung thu đúng, đủ và kịp thời các 
khoản thu phát sinh vào ngân sách nhà nước; tăng cường các giải pháp cải cách 
hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh nhằm thu 
hút đầu tư, giải quyết việc làm cho người lao động và tạo nguồn thu cho 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 2019 là 1.228,45 tỷ đồng, đạt 135% so với dự toán huyện 
giao. Trong đó, thu thu phát sinh kinh tế trên địa bàn huyện gần 275 tỷ đồng, đạt 
111% so với dự toán huyện giao (tăng 9% so với cùng kỳ năm 2018). Ước thu nội 
địa của 18 xã, thị trấn đạt 304% so với dự toán; có 15/18 xã, thị trấn vượt thu so 

với dự toán, có 03/18 xã thu chưa đạt so với dự toán.  
Chi ngân sách địa phương cơ bản bám sát dự toán, đáp ứng yêu cầu những 

nhiệm vụ chi. Ước chi cân đối ngân sách địa phương năm 2019 là 1.127,788 tỷ 
đồng, đạt 137% dự toán huyện, tăng 11% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát 
triển là 246,709 tỷ đồng, đạt 189% với dự toán, chi thường xuyên ước thực hiện 
873,079 tỷ đồng, đạt 165% so với dự toán huyện.  
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2. Khó khăn, hạn chế và kiến nghị, đề xuất 
Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 

vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định: 
- Theo quy định tỷ lệ nợ đọng thuế phải thấp hơn 5% so với thu phát sinh kinh 

tế, nhưng số nợ thuế dự kiến cuối năm 2019 là 40,609 tỷ đồng, chiếm 14,77% tổng 
số ước thu phát sinh kinh tế năm 2019 (274,967 tỷ đồng), trong đó nợ khó thu 
chiếm đến 63,7% và kéo dài nhiều năm, tiếp tục làm gia tăng số nợ thuế. Vì vậy, 
Ban đề nghị phân tích nguyên nhân từng khoản nợ để có giải pháp xử lý dứt điểm, 
nhất là khoản tồn đọng lâu ngày. 

- Trên lĩnh vực đầu tư phát triển, mặc dù kế hoạch phân bổ vốn được phê 
duyệt khá sớm nhưng tiến độ giải ngân của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án còn 
chậm (đạt 54,6%). Do đó, đề nghị UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các chủ đầu 
tư, ban quản lý phối hợp các phòng, ban liên quan xử lý vướng mắc, tiếp tục đẩy 
nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư nhằm hạn chế chuyển nguồn sang 
năm sau.  

- Trong quá trình điều hành ngân sách còn điều chỉnh, bổ sung kinh phí ngoài 

dự toán. Do vậy, đề nghị UBND huyện khi xây dựng dự toán cần dự báo, tính toán 
đủ nhu cầu kinh phí để thực hiện đảm bảo nhiệm vụ trong năm. 

II. Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020  

1. Về dự toán thu NSNN  

Năm 2020, UBND huyện dự toán thu NSNN trên địa bàn bằng dự toán tỉnh 
giao, riêng đối với thu từ khai thác quỹ đất tăng hơn so với dự toán tỉnh là 10 tỷ 
đồng. Tổng thu phát sinh kinh tế trên địa bàn huyện là 270,210 tỷ đồng, tăng 4% so 
với dự toán tỉnh giao, trong đó ngân sách huyện, xã, thị trấn được hưởng là 
184,789 tỷ đồng. 

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 là 960,434 tỷ đồng, 
tăng 1% so với dự toán tỉnh giao năm 2020, bằng 78% so với ước thực hiện năm 
2019. 

2. Về dự toán chi NSNN 

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2020 là 875,013 tỷ đồng, tăng 1% (10 

tỷ đồng) so với dự toán tỉnh giao. Bao gồm: Chi đầu tư phát triển: 121,372 tỷ đồng, 

tăng 9% so với dự toán tỉnh giao; chi thường xuyên: 743,649 tỷ đồng. 

Trên cơ sở phân tích các yếu tố tác động và dự báo nguồn thu phát sinh trên 
địa bàn huyện năm 2020, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất với dự 
toán thu, chi NSNN năm 2020. Trong quá trình điều hành thu, chi ngân sách, Ban 

đề nghị UBND huyện quan tâm thêm các kiến nghị Ban đã nêu ở phần trên nhằm 
thực hiện đảm bảo việc sử dụng NSNN đạt hiệu quả. 

III. Về dự thảo Nghị quyết: Trên cơ sở ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - 

Xã hội HĐND huyện nêu trên, đề nghị cơ quan soạn thảo hoàn chỉnh lại dự thảo 

nghị quyết. 
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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 2019 và dự toán thu, chi ngân sách 

nhà nước năm 2020. Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- TT HĐND, UBND huyện; 
- Đại biểu HĐND huyện; 
- CPVP HĐND-UBND huyện; 
- Lưu: VT.  
 

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 
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Lương Tấn Thành 

 


