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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẠI LỘC  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:     458/BC-UBND Đại Lộc, ngày  11  tháng  12  năm 2020 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020 và  

dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 

 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Chỉ 

thị số 17/CT-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh về xây dựng Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Thực hiện Công 

văn số 2335/STC-NS ngày 01/9/2020 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam về việc 

 đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 và xây dựng dự toán 

năm 2021 

Trên cơ sở đánh giá kết quả thu, chi ngân sách năm 2020, dự báo khả năng 

huy động ngân sách, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. UBND huyện 

báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2020 và dự toán thu, chi 

ngân sách năm 2021. 

PHẦN THỨ NHẤT 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020 

I. Kết quả ước thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020: 

1. Về thu ngân sách nhà nước: 

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện cả năm 2020 là 

1.220.916 triệu đồng, đạt 128% so với dự toán tỉnh giao, 127% so với dự toán 

huyện giao. Trong đó, ước thực hiện thu ngân sách địa phương 1.148.403 triệu 

đồng (Chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm). 

a) Thu phát sinh kinh tế trên địa bàn: Ước thực hiện là 222.549 triệu 

đồng, đạt 86% so dự toán tỉnh, 82% so dự toán huyện giao, đạt 86% so với cùng 

kỳ.  

b) Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: Ước thực hiện năm 2020: 813.758 

triệu đồng, đạt 118% so dự toán giao và chiếm 71% tổng thu ngân sách địa 

phương. Trong đó, bổ sung cân đối thường xuyên: 372.833 triệu đồng, bổ sung 

mục tiêu ngoài kế hoạch: 440.925 triệu đồng. 

c) Thu chuyển nguồn năm trước: 109.596 triệu đồng, ngân sách huyện 

chuyển: 71.928 triệu đồng, ngân sách xã chuyển: 37.668 triệu đồng.  

d) Thu kết dư ngân sách: 66.119 triệu đồng. Trong đó: ngân sách huyện: 

55.930 triệu đồng; ngân sách xã: 10.189 triệu đồng. 

e) Thu từ cấp dưới nộp lên: 8.894 triệu đồng. 

Kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cụ thể như sau: 

Thu phát sinh kinh tế trên địa bàn ước thực hiện là 222.549 triệu đồng, đạt 

86% so dự toán tỉnh, 82% so dự toán huyện giao, đạt 86% so với cùng kỳ.  Nếu 
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loại trừ khoản thu tiền cấp quyền sử dụng đất, thì kết quả thu đạt 72% dự toán 

giao.  

Cụ thể một số khoản thu sau:  

 - Đối với phần tỉnh quản lý thu: Ước thực hiện là 66.100 triệu đồng, đạt 

61% dự toán tỉnh và huyện giao, chi tiết: 

+ Thu từ doanh nghiệp Trung ương: Ước thực hiện 7.700 triệu đồng, đạt 

85% dự toán giao. Nguồn thu này dự kiến không đạt dự toán nguyên nhân do: 

Số thu của các nhà máy thủy điện chiếm tỷ trọng lớn trong khối doanh nghiệp 

này nhưng tình hình năm nay trên địa bàn khô hạn kéo dài, đến đầu tháng 10 

mới có lượng mưa lớn cung cấp lưu lượng nước lớn về các hồ chứa thủy điện 

nên nguồn thu đóng góp chủ yếu của nhà máy thủy điện giảm so với năm trước. 

+ Thu từ doanh nghiệp địa phương: 1.100 triệu đồng, đạt 100% dự toán 

giao. 

+ Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 1.500 triệu đồng, đạt 

107% dự toán giao. 

+ Thu từ các khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh: 24.500 

triệu đồng, đạt 39% dự toán giao. Nguồn thu này dự kiến không đạt dự toán 

nguyên nhân do: Tác động của đại dịch Covid-19, bão lụt đã làm ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.  

+ Thuế thu nhập cá nhân: 22.000 triệu đồng, đạt 96% dự toán tỉnh và dự 

toán HĐND huyện giao. Nguồn thu trên chủ yếu từ hoạt động sản xuất kinh 

doanh của cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán và thu từ chuyển nhượng bất 

động sản.       

+ Thuế bảo vệ môi trường: Ước thực hiện 4.600 triệu đồng, đạt 142% dự 

toán giao. 

+ Phí, lệ phí: Ước thực hiện 700 triệu đồng, đạt 35% dự toán giao. 

 + Thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản: Ước thực hiện 2.900 triệu đồng 

đạt 97% dự toán giao. 

+ Thu tiền cho thuê đất: Ước thực hiện thu trên lĩnh vực này là 1.100 triệu 

đồng, đạt 100% dự toán giao. 

- Đối với phần huyện quản lý thu: Ước thực hiện 156.449 triệu đồng, 

đạt 102% dự toán tỉnh và 96% dự toán huyện giao, cụ thể: 

+ Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh: Ước thực hiện 

44.489 triệu đồng, đạt 86% so dự toán giao, giảm 10% so với cùng kỳ. Nguồn 

thu này dự kiến không đạt dự toán nguyên nhân do: Tác động của 2 đợt đại dịch 

Covid-19 nên các doanh nghiệp lĩnh vực may mặc, chế biến thực phẩm, vật liệu 

xây dựng…cũng bị ảnh hưởng nặng nề, đa số đều không đạt tiến độ dự toán.  

+ Thu lệ phí trước bạ: Ước thực hiện 20.800 triệu đồng, đạt 62% dự toán 

giao. Khoản thu này không đạt dự toán chủ yếu do chính sách giảm 50% lệ phí 

trước bạ ô tô làm giảm số thu. Bên cạnh đó, nhu cầu mua sắm xe máy, xe ôtô của 

người dân và thị trường bất động sản chững lại nên thu lệ phí trước bạ sụt giảm. 
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+ Thu tiền cho thuê đất: Ước thực hiện 800 triệu đồng, đạt 80% dự toán 

giao. Nguyên nhân: thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn 

nộp thuế và tiền thuê đất nên trong năm không phát sinh tiền thuê đất một lần, 

dự toán cả năm giao 1.000 triệu đồng, ước thực hiện cả năm 800 triệu đồng chủ 

yếu thu nợ và thu từ cho thuê đất phải nộp hàng năm.  

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Ước thực hiện 600 triệu đồng, đạt 

100% so dự toán giao.  

+ Thuế thu nhập cá nhân: Ước thực hiện 8.000 triệu đồng, đạt 82% dự 

toán giao. Nguồn thu trên chủ yếu thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của cá 

nhân kinh doanh nộp thuế khoán, thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu từ 

chuyển nhượng bất động sản của nhân dân. Tuy nhiên, do tác động của đại dịch 

Covid-19 dẫn đến nguồn thu nhập của người lao động giảm mạnh, đồng thời áp 

dụng Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh 

của thuế thu nhập cá nhân đã ảnh hưởng đến khoản thu này không đạt dự toán 

giao. 

+ Thu cấp quyền sử dụng đất: Ước thực hiện 63.206 triệu đồng, đạt 158% 

dự toán tỉnh, 126% dự toán huyện giao. Nguồn thu này chủ yếu thu từ dự án 

khai thác quỹ đất khu Đô thị Nam (T13 GĐ 2) tại thị trấn Ái Nghĩa, các dự án 

nhỏ lẻ trên địa bàn các xã, thị trấn, ngoài ra còn thu từ đất chuyển mục đích sử 

dụng đất. 

+ Thu khác ngân sách: Ước thực hiện 7.910 triệu đồng, đạt 113% dự toán 

tỉnh và 130% dự toán huyện giao. Các khoản thu chủ yếu từ thu phạt vi phạm 

hành chính do ngành thuế thực hiện, thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

an toàn giao thông, thu hồi những khoản chi năm trước, thu cho thuê, bán thanh 

lý tài sản nhà nước. 

+ Thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản: Ước thực hiện: 1.200 triệu đồng, 

đạt 50% so với dự toán tỉnh và dự toán huyện giao. Nguyên nhân do thu tiền một 

lần từ nộp tiền định kỳ của 04 doanh nghiệp được UBND tỉnh cấp phép quyền 

khai thác khoáng sản (HTX 27/7, Công ty TNHH 1TV Hùng Thắng, Công ty CP 

tập đoàn khoáng sản công nghiệp 6666 và mỏ cát thôn Lâm Yên). 

+ Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích: 2.000 triệu đồng, đạt 133% dự 

toán tỉnh, 83% dự toán HĐND huyện giao. Nguyên nhân do quỹ đất 5% bị bồi 

lấp, sạt lở; thiên tai, dịch bệnh hoành hành, giãn cách xã hội ảnh hưởng đến việc 

tiêu thụ đầu ra khó khăn, giá nông sản bấp bênh người nông dân ít tham gia đấu 

giá đất để canh tác mà chuyển sang kinh doanh, làm các dịch vụ khác đảm bảo 

thu nhập hơn. 

Nhận xét chung: 

Qua kết quả thực hiện 11 tháng đầu năm và ước thực hiện dự toán ngân 

sách năm 2020, hầu hết các chỉ tiêu chưa đạt dự toán đề ra. Đối với phần huyện 

quản lý, một số chỉ tiêu chi ước đạt thấp, dự kiến không hoàn thành: Thu từ các 

doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 86% dự toán giao; Lệ phí trước bạ đạt 62% 

dự toán giao; Thu tiền cho thuê đất huyện quản lý thu đạt 80% dự toán giao; 
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Thuế thu nhập cá nhân đạt 82% dự toán giao; Thu cấp quyền khai thác khoáng 

sản đạt 50% dự toán giao. 

Tình hình thu ở các địa phương:  

+ Ước thực hiện tổng thu nội địa của 18 xã, thị trấn đến ngày 31/12/2020 

là 33.106 triệu đồng, đạt 229% so với dự toán giao. Nếu loại trừ khoản thu tiền 

sử dụng đất và các khoản huy động đóng góp là 13.336 triệu đồng, đạt 92% so 

với dự toán. Trong đó, có 11/18 xã, thị trấn đạt và vượt so với dự toán như xã 

Đại Hưng 117%; Đại Đồng 110%, Đại Sơn 100%; Đại Quang 100%; Đại Cường 

120%; Đại Nghĩa 100%; Đại Thạnh 123%; Đại An 107%; thị trấn Ái Nghĩa 

124%; Đại Chánh 113%; Đại Minh 100%; Có 07/18 xã thu chưa đạt so với dự 

toán giao như xã Đại Lãnh 72%; Đại Hồng 85%; Đại Hiệp 85%; Đại Hòa 91%; 

Đại Phong 51%; Đại Thắng 89%; Đại Tân 60%.  

+ Các khoản thu 100% đã loại trừ khoản thu tiền sử dụng đất và các 

khoản huy động đóng góp đạt 105%. Trong đó: lệ phí môn bài; phí, lệ phí đạt 

155%; Thu từ quỹ đất công ích và đất công chỉ đạt 83% so dự toán huyện; 

+ Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ đạt 80%, trong đó: thuế giá trị gia 

tăng đạt 77% dự toán huyện; thuế thu nhập cá nhân đạt 82% dự toán huyện. 

2. Chi ngân sách địa phương:  

Ước thực hiện tổng chi ngân sách địa phương cả năm: 1.148.403 triệu 

đồng, bằng 133% dự toán tỉnh, 131% dự toán huyện và tăng 12% so cùng kỳ. 

Trong đó, ngân sách huyện 1.067.440 triệu đồng, ngân sách xã 409.240 triệu 

đồng (Số liệu chưa loại trừ chỉ tiêu tính trùng; Chi tiết theo phụ lục số 02 đính 

kèm). 

 a) Chi đầu tư phát triển:  

Chi đầu tư xây dựng cơ bản: Ước thực hiện năm 2020 là 247.508 triệu 

đồng đạt 222% dự toán tỉnh giao và 204% dự toán huyện giao. Trong đó: Ngân 

sách huyện: 129.898 triệu đồng, ngân sách xã: 117.610 triệu đồng.  

Chi đầu tư xây dựng cơ bản ước thực hiện cao do nguồn ngân sách tỉnh bổ 

sung, nguồn chuyển nguồn năm 2019 chuyển sang tiếp tục thực hiện và quyết 

toán trong năm 2020; chi từ nguồn thu sử dụng đất; chi từ nguồn kết dư ngân 

sách; vượt thu ngân sách và một số nguồn khác. 

 b) Chi thường xuyên:  

Tổng chi ngân sách ước thực hiện: 892.001 triệu đồng, bằng 120% dự 

toán  giao và chiếm 77% tổng chi ngân sách địa phương. Trong đó: Ngân sách 

huyện: 600.863 triệu đồng, ngân sách xã: 291.138 triệu đồng.  

- Chi quốc phòng: Ước thực hiện năm 2020 là 13.600 triệu đồng, bằng 

177% dự toán tỉnh và huyện giao. Trong đó: Ngân sách huyện: 6.600 triệu đồng, 

ngân sách xã: 7.000 triệu đồng. Nguyên nhân tăng so với dự toán giao là do thực 

hiện một số nhiệm vụ: mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác 

phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ chế độ đặc thù cho người làm nhiệm vụ tại 

các khu cách ly theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ; 

thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 và một 

số nhiệm vụ khác. 
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- Chi an ninh: Ước thực hiện: 6.400 triệu đồng bằng 191% dự toán tỉnh, 

190% dự toán huyện. Trong đó: Ngân sách huyện 1.500 triệu đồng, ngân sách xã 

4.900 triệu đồng. Nguyên nhân tăng cao so với dự toán là trong năm bổ sung 

kinh phí hỗ trợ chế độ đặc thù cho người làm nhiệm vụ tại các điểm chốt chặn 

phòng chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của 

Chính phủ; Mua sắm trang thiết bị, sửa chữa nhà xe trụ sở làm việc, thực hiện 

công tác lưu trữ, bảo quản Phiếu thu thập thông tin khu dân cư và một số nhiệm 

vụ khác. 

- Chi sự nghiệp giáo dục - Đào tạo: Ước thực hiện: 334.427 triệu đồng, 

bằng 101% dự toán tỉnh và 103% dự toán huyện giao. Nguyên nhân ước thực 

hiện tăng cao so với dự toán là trong năm có bổ sung: Kinh phí thực hiện Nghị 

định số 116/2016/NĐ-CP cho trường PTDT bán trú và học sinh bán trú; Chi hỗ 

trợ chi phí học tập miễn giảm học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP; Hỗ trợ 

tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non 3, 4, 5 tuổi theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP; 

Kinh phí thực hiện chính sách thu hút cho các nhà giáo miền núi đặc biệt khó 

khăn theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP và một số nhiệm vụ khác… 

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: Ước thực hiện: 400 triệu đồng, 

bằng 100% dự toán tỉnh và dự toán huyện giao.  

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: Ước thực hiện: 19.140 triệu đồng 

bằng 430% dự toán tỉnh và 115% dự toán huyện giao. Trong đó: Ngân sách 

huyện: 2.140 triệu đồng; ngân sách xã: 17.000 triệu đồng. Nguyên nhân ước 

thực hiện tăng cao so với dự toán: Đầu tư xây dựng nhà văn hóa các xã, thị trấn 

(do ngân sách tỉnh hỗ trợ). 

- Chi sự nghiệp Thể dục-Thể thao: Ước thực hiện: 2.500 triệu đồng, 

bằng 80% dự toán tỉnh và 81% dự toán huyện giao. Ngân sách huyện: 1.600 

triệu đồng; ngân sách xã: 900 triệu đồng. Nguyên nhân ước thực hiện giảm so 

với dự toán là do trong năm thực hiện giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19 

theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nên các hoạt động thể dục thể thao bị tạm 

dừng. 

- Sự nghiệp phát thanh truyền hình: Ước thực hiện: 3.760 triệu đồng, 

bằng 188% dự toán tỉnh và 131% dự toán huyện giao. Ngân sách huyện: 2.560 

triệu đồng; ngân sách xã: 1.200 triệu đồng. Nguyên nhân ước thực hiện tăng so 

với dự toán là do đầu tư xây mới Đài truyền thanh xã, sửa chữa, nâng cấp đài 

truyền thanh xã, hệ thống loa đến các thôn (kinh phí thuộc Chương trình MTGQ 

xây dựng nông thôn mới) và thực hiện một số nhiệm vụ khác. 

- Chi đảm bảo xã hội: Ước thực hiện: 179.467 triệu đồng, bằng 163% dự 

toán giao. Trong đó ngân sách huyện: 141.700 triệu đồng, ngân sách xã: 37.767 

triệu đồng, cụ thể như sau: 

+ Hoạt động chính sách: kinh phí thăm hỏi gia đình chính sách trong dịp 

Tết, lễ 27/7; kinh phí trợ cấp hàng tháng TNXP; mai táng phí cho đối tượng 

chính sách và các hoạt động khác.  

 + Hoạt động xã hội: tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; Kinh phí 

mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định tại Nghị định số 

150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2016 của Chính phủ; Quyết định số 290/2005/QĐ-
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TTg ngày 08/11/2005; Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007; 

Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008; Quyết định số 62/2011/QĐ-

TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Kinh phí thực hiện Nghị quyết 

số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam; Kinh phí 

thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết 

định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ 

thực hiện chính sách cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Kinh 

phí dịch vụ chi trả qua hệ thống Bưu điện; Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ 

tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non 3, 4, 5 tuổi theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP; 

Kinh phí thực hiện NĐ 86/2015/NĐ-CP và bổ sung một số nhiệm vụ khác … 

- Chi sự nghiệp kinh tế: Ước thực hiện: 147.320 triệu đồng, bằng 117% 

dự toán tỉnh và 126% dự toán huyện giao. Trong đó, ngân sách huyện: 67.320 

triệu đồng; ngân sách xã: 80.000 triệu đồng. Thực hiện các Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo bền vững (vốn sự nghiệp); 

đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện và một số nhiệm vụ 

khác…  

- Chi sự nghiệp môi trường: Ước thực hiện: 5.864 triệu đồng, bằng 98% 

dự toán. Trong đó: Ngân sách huyện: 2.950 triệu đồng; ngân sách xã: 2.914 triệu 

đồng. Chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ về xử lý, vận chuyển rác thải công cộng, 

kinh phí tua quét rác, kinh phí quản lý và vận hành trạm xử lý rác thải, các hoạt 

động kiểm tra, quan trắc môi trường.  

- Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể: Ước thực hiện: 141.000 triệu 

đồng, bằng 107% dự toán giao. Trong đó: ngân sách huyện: 47.000 triệu đồng, 

ngân sách xã: 94.000 triệu đồng. Nguyên nhân tăng do tổ chức Đại hội Đảng bộ 

các cấp; thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ; Kinh phí gia hạn 

kinh phí phần mềm quản lý tài sản, tiền lương. Ngoài ra, còn mua sắm, sửa chữa 

trụ sở làm việc và một số nhiệm vụ khác.  

- Chi khác ngân sách: Ước thực hiện: 21.920 triệu đồng. Trong đó: ngân 

sách huyện: 17.200 triệu đồng, ngân sách xã: 4.720 triệu đồng.  

+ Đối với nguồn ngân sách huyện: chi hỗ trợ khác cho các đơn vị Trung 

ương, tỉnh đóng trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; hỗ trợ 

các Ban liên lạc và hỗ trợ hội sinh viên, học sinh, cá nhân; thực hiện chính sách 

theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; Nghị định 

số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; chế 

độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức 

danh theo nhiệm kỳ theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của 

Chính phủ; trợ cấp thôi việc cho nhân viên hợp đồng. 

+ Đối với ngân sách xã: Chi hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại hoa màu do thiên 

tai; Chi hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy và tiền công tiêu hủy lợn mắc 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Chi hỗ trợ các cá nhân, tổ chức và một số cá nhân và 

một số nhiệm vụ phát sinh khác.  

c) Chi hoàn trả ngân sách cấp trên: 8.894 triệu đồng. Trong đó, cấp huyện 

hoàn trả tỉnh: 8.402 triệu đồng; cấp xã hoàn trả huyện: 492 triệu đồng, cụ thể: 



 7 

Nguồn kinh phí hoàn trả là ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu năm 2019 

trở về trước, hoàn trả theo quy định, không thể giải ngân trong năm 2020 hoặc 

hết nhiệm vụ chi. Cụ thể: Đường tránh phía Tây Ái Nghĩa: 5.5 tỷ; Kinh phí hỗ 

trợ thực hiện Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND: 82 triệu; vốn sự nghiệp ngân sách 

Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 

1.492 triệu đồng; Chương trình giảm nghèo bền vững: 187 triệu đồng và chương 

trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp rừng bền vững: 1.136 triệu đồng và một số 

nhiệm vụ khác. 

II. Tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2020:  

1. Nguồn dự phòng ngân sách giao tại Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 

25/12/2019 của HĐND huyện Đại Lộc khóa XI, kỳ họp thứ 12 là: 8.275 triệu 

đồng.  

2. Sử dụng nguồn dự phòng ngân sách đến 24/11/2020 là: 2.932 triệu đồng, 

cụ thể: 

- Thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19: 2.617 triệu đồng. 

- Hỗ trợ trực tiếp cho các chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy bắt buộc và hỗ trợ 

tiền công tiêu hủy lợn do mắc bệnh Lở mồm long móng năm 2019: 12 triệu 

đồng. 

- Hỗ trợ chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy và hỗ trợ công tiêu hủy lợn do phản 

ứng tiêm phòng năm 2019: 133 triệu đồng. 

- Hỗ trợ tiền công tiêu hủy lợn do mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi đợt 3 năm 

2019: 24 triệu đồng. 

- Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: 146 triệu đồng. 

3. Nguồn dự phòng ngân sách còn lại đến ngày 24/11/2020 là: 5.343 triệu 

đồng.  

III. Đánh giá công tác quản lý, điều hành thu chi ngân sách Nhà nước  

năm 2020. 

1. Về thu ngân sách nhà nước: 

Trên cơ sở chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được UBND tỉnh giao, Nghị 

quyết HĐND huyện giao. Ngay từ đầu năm, UBND huyện Đại Lộc đã chỉ đạo 

các ban, ngành, đoàn thể và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc tinh 

thần chỉ đạo của tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu chỉ 

đạo, điều hành thực hiện kế hoạch năm 2020, trong đó, có các giải pháp cụ thể 

phấn đấu tăng thu NSNN; tăng cường chỉ đạo chống thất thu ngân sách; tăng 

cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung xử lý quyết liệt tình trạng 

nợ đọng thuế.  

Theo kết quả thu 11 tháng đầu năm 2020 và những khó khăn trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tình hình dịch 

bệnh, thiên tai, hạn hán làm ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách, cùng với việc 

thực hiện chính sách gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 

số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ, dẫn đến nguồn thu của địa 

phương năm 2020 sẽ hụt thu lớn so với dự toán. 
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Trước tình hình đó, dự báo hụt thu ngân sách huyện năm 2020 khá lớn, 

UBND huyện xem xét phương án trình cấp thẩm quyền xử lý theo quy định. 

2. Về chi ngân sách huyện - xã: 

Đối với việc bố trí nhiệm vụ chi trong năm, hầu hết các đơn vị, địa 

phương đều phân bổ dự toán đảm bảo theo quy định, lập quy chế chi tiêu nội bộ 

đúng theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ chính sách hiện hành. Công tác quản lý, 

điều hành chi ngân sách địa phương trong 6 tháng đầu năm đảm bảo đúng luật, bám 

sát dự toán giao, phục vụ kịp thời lương và các khoản có tính chất theo lương, đảm 

bảo an sinh xã hội và quốc phòng an ninh; các chế độ chính sách được triển khai 

kịp thời, đồng bộ, nghiêm túc. 

Ngoài các khoản chi theo dự toán, 11 tháng đầu năm đã bổ sung một số 

nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán như trả nợ xây dựng cơ bản, hỗ trợ kinh phí 

cho các xã thực hiện chương trình MTQG NTM, giải quyết chính sách hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại dịch 

tả lợn Châu Phi... 

3. Những kết quả đạt được: 

Căn cứ Nghị Quyết số 88/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của HĐND huyện 

về dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020; 

UBND huyện đã giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho các phòng, ban 

ngành và các địa phương theo quy định và ban hành một số chủ trương, biện 

pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2020; Trong quá trình tổ chức thực hiện 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. 

- Trong công tác thu ngân sách, 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; đẩy mạnh 

công tác chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại; quyết liệt xử lý thu nợ 

thuế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật, tăng cường cải cách 

thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh 

nhằm thu hút đầu tư, giải quyết được việc làm cho người lao động và tạo nguồn 

thu cho ngân sách. 

- Trong chi ngân sách địa phương điều hành chặt chẽ, bám sát dự toán đầu 

năm; Các chế độ chính sách được hiện hiện đúng quy định, đảm bảo kinh phí 

thực hiện chính sách an sinh, xã hội, hỗ trợ kịp thời cho công tác phòng chống 

và khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện nghiêm túc công tác thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí; rà soát cắt giảm các khoản chi đầu tư, chi thường xuyên 

chưa thực sự bức thiết. 

- Bên cạnh đó, công tác thanh tra kiểm tra được thực hiện vượt kế hoạch đề 

ra, đã kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm góp phần sử dụng ngân sách 

đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả hơn. 
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4. Một số tồn tại, hạn chế: 

Qua số liệu thu ngân sách, thì thu nội địa được hưởng không đạt dự toán đề 

ra gây khó khăn trong công tác điều hành thu chi ngân sách.  

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

dù UBND huyện đã có nhiều biện pháp xử lý nợ đọng, nhưng hiệu quả chưa 

cao. Tổng nợ thuế toàn huyện đến 31/10/2020: 41.579 triệu đồng (bao gồm nợ 

khó thu: 28.790 triệu đồng, nợ khả năng thu: 12.789 triệu đồng), tổng nợ tăng so 

với đầu năm 10% (41.579 triệu đồng/37.746 triệu đồng). 

Việc xây dựng và phân bổ dự toán đầu năm cơ bản mới dựa vào định mức, 

chế độ, chưa dự báo được hết nhiệm vụ phát sinh, nên trong quá trình điều hành 

ngân sách còn phải điều chỉnh, bổ sung. 

Tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng còn chậm, có 65 công 

trình tiến độ giải ngân không đạt tỷ lệ giải ngân 60% đến thời điểm báo cáo, các 

công trình chủ yếu thuộc UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu. Tổng số nguồn 

vốn thực hiện giải ngân đến 15/11/2020 đạt 79,2% so với kế hoạch.  

Chuyển nguồn còn lớn, trong đó một số nội dung chuyển nguồn theo quy 

định (vượt thu năm 2019 chuyển sang, nguồn CCTL, nguồn kinh phí thực hiện 

các chế độ, chính sách chuyển sang năm 2020 tiếp tục thực hiện), nhưng cũng có 

một số nội dung chuyển nguồn cần xem xét, đánh giá lại để có giải pháp hạn 

chế: Chuyển nguồn số dư tạm ứng vốn đầu tư, thực chất nhà thầu đã tạm ứng 

tiền nhưng chưa có khối lượng thanh toán.  

Công tác tổ chức triển khai thực hiện tại các Ban ngành và địa phương còn 

nhiều bất cập; Các Ban ngành, địa phương chưa thực sự vào cuộc, vai trò, trách 

nhiệm của người đứng đầu chưa được đề cao, chưa rõ nét; một số chủ đầu tư 

chưa tích cực thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán; năng lực chuyên môn 

của một số cán bộ quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu... còn hạn chế; công 

tác đôn đốc nhà thầu triển khai thi công chưa quyết liệt và hiệu quả; thủ tục đăng 

ký kế hoạch vốn giải ngân trên hệ thống TABMIS còn chậm và gặp nhiều khó 

khăn.  

Một số đơn vị, địa phương chưa thực sự chủ động trong tổ chức thực hiện 

dự toán được giao, chưa chủ động khi nhiệm vụ mới phát sinh, chưa thực hiện 

tốt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua thanh tra, kiểm tra đã cho 

thấy ở một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tình trạng chi tiêu ngân sách sai chế độ, 

định mức và tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước. Công tác quyết toán kinh 

phí thực hiện các chế độ, chính sách, nguồn vốn bổ sung có mục tiêu... chưa 

được các địa phương quan tâm, nên còn chậm trễ, ảnh hưởng đến công tác tổng 

hợp quyết toán chung toàn huyện. 

Một số đơn vị, địa phương chưa chấp hành nghiêm chế độ báo cáo tình hình 

quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản nhà nước. 

Nhìn chung, trong quá trình tổ chức thực hiện dự toán ngân sách, UBND 

huyện đã có nhiều giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách, phấn đấu thu 

đạt và vượt dự toán đề ra. Công tác quản lý, điều hành chi ngân sát bám sát dự 

toán, tiến độ thu, đảm bảo được nguồn để thực hiện các chính sách an sinh xã 
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hội; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường góp phần sử dụng vốn ngân 

sách hiệu quả hơn. 

PHẦN THỨ HAI 

DỰ TOÁN THU, CHI  NGÂN SÁCH NĂM 2021 

 Căn cứ theo Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2021 và trên cơ sở kết quả ước thực hiện dự toán thu, chi 

ngân sách năm 2020 và dự kiến khả năng huy động ngân sách. UBND huyện 

trình HĐND huyện dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 như sau: 

 I. Thu ngân sách nhà nước:  

 Năm 2021, dự toán tỉnh giao 844.127 triệu đồng, giảm 11% so với dự 

toán tỉnh giao năm 2020. Trong đó: thu nội địa được hưởng phân cấp (đã trừ 

khoản thu tiền sử dụng đất) là 115.807 triệu đồng, giảm 14% so với năm 2020. 

Trên cơ sở phân tích các yếu tố tác động và dự báo nguồn thu phát sinh trên địa 

bàn năm 2021, UBND huyện xây dựng trình HĐND huyện dự toán thu ngân 

sách năm 2021 các khoản thu bằng số dự toán tỉnh giao, riêng đối với thu từ khai 

thác quỹ đất tăng hơn so với dự toán tỉnh 20 tỷ đồng, cụ thể như sau: 

 Tổng thu ngân sách nhà nước là: 864.127 triệu đồng, tăng 2,3% so với dự 

toán tỉnh giao năm 2021, giảm 9% so với dự toán tỉnh giao năm 2020 và 71% so 

với ước thực hiện năm 2020. Trong đó: thu ngân sách địa phương 781.484 triệu 

đồng, tăng 2,6% so với dự toán tỉnh giao. 

 1. Thu phát sinh kinh tế trên địa bàn:  

 Tổng thu phát sinh kinh tế trên địa bàn là: 238.450 triệu đồng, tăng 9,1% 

so với dự toán tỉnh giao. Trong đó: ngân sách tỉnh và TW hưởng 82.643 triệu 

đồng, chiếm 34,7%; ngân sách huyện hưởng 142.038 triệu đồng (thu tiền sử 

dụng đất 40.000 triệu đồng), chiếm 59,5%, ngân sách xã, thị trấn hưởng 13.769 

triệu đồng, chiếm 5,8%.  

 2. Thu bổ sung cân đối: 625.677 triệu đồng. Trong đó: thu bổ sung cân 

đối thường xuyên 372.833 triệu đồng, bổ sung có mục tiêu 252.844 triệu đồng. 

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

 II. Chi ngân sách nhà nước: 

 Tổng chi ngân sách địa phương năm 2021 là 781.484 triệu đồng, tăng 

9,1% so với dự toán tỉnh giao. Trong đó: ngân sách huyện: 767.716 triệu đồng, 

ngân sách xã, thị trấn 203.293 triệu đồng (trong đó chi bổ sung ngân sách cấp 

xã: 189.524 triệu đồng). Bao gồm: 

   1. Chi đầu tư phát triển: 83.406 triệu đồng, tăng 32% so với dự toán 

tỉnh giao. Trong đó: ngân sách huyện 66.122 triệu đồng; ngân sách xã 17.284 

triệu đồng. Bao gồm: Chi từ nguồn XDCB tập trung trong nước theo định mức 

là 19.200 triệu đồng; chi từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung: 16.206 triệu đồng; chi 

từ nguồn XSKT: 8.000 triệu đồng; chi từ nguồn thu sử dụng đất: 40.000 triệu 

đồng. 
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      2. Chi thường xuyên: 688.086 triệu đồng. Trong đó ngân sách huyện: 

504.154 triệu đồng; ngân sách xã: 183.932 triệu đồng. Cụ thể một số khoản chi 

năm 2021 được bố trí như sau: 

- Chi quốc phòng: 7.710 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách huyện: 5.359 

triệu đồng; ngân sách xã: 2.351 triệu đồng. 

- Chi an ninh: 2.742 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách huyện: 888 triệu 

đồng; ngân sách xã 1.854 triệu đồng. 

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 304.645 triệu đồng. Trong đó: Ngân 

sách huyện: 286.195 triệu đồng; ngân sách xã: 18.450 triệu đồng. Ngoài kinh phí 

đảm bảo lương và hoạt động còn bổ sung để chi trả cho các chế độ, chính sách:  

Kinh phí thực hiện chế độ học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật theo 

TTLT 42/2013/TTLT-BGD&ĐT-BLĐTBXH-BTC; Kinh phí thực hiện nghị 

định 76/2019/NĐ-CP; Kinh phí thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP; Kinh phí 

hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ Mầm non 3-5 tuổi theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP; 

Kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị trường lớp học và một số nhiệm vụ 

khác. 

- Chi sự nghiệp y tế: 17.087 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách huyện: 

15.377 triệu đồng; ngân sách xã: 1.710 triệu đồng.  Bao gồm: Chi chế độ kinh 

phí mua thẻ BHYT cho đối tượng BTXH theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP; 

Mua thẻ BHYT cho các đối tượng Cựu Chiến binh, TNXP; kinh phí thực hiện 

Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. 

- Chi sự nghiệp VHTT: 8.859 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách huyện: 

2.033 triệu đồng; ngân sách xã: 6.826 triệu đồng. Ngoài định mức chi hoạt động 

thường xuyên, ngân sách hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa các xã, trung 

tâm VHTT huyện. 

- Chi sự nghiệp TDTT: 2.892 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách huyện: 

1.875 triệu đồng; ngân sách xã: 1.017 triệu đồng.  

- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: 2.136 triệu. Trong đó: Ngân sách  

huyện 1.608 triệu đồng; ngân sách xã: 528 triệu đồng.  

- Chi đảm bảo xã hội: 94.183 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách huyện: 

80.442 triệu đồng; ngân sách xã: 13.741 triệu đồng; khoản chi này chủ yếu chi 

cho: trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc; Kinh phí chi trả hằng tháng cho 

đối tượng BTXH theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP; Thăm hỏi gia đình chính 

sách nhân ngày 27/7 và Tết nguyên đán; Kinh phí tiền điện hộ nghèo, hộ chính 

sách; Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; Hỗ trợ cải thiện mức sống 

cho hộ nghèo BTXH, NCC và một số nhiệm vụ chi khác... 

- Chi sự nghiệp kinh tế: 111.055 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách huyện: 

54.762 triệu đồng; ngân sách xã: 56.293 triệu đồng. Ngoài khoản chi theo định 

mức hằng năm, chi bổ sung mục tiêu các khoản: Sự nghiệp khuyến công; Hỗ trợ 

khu dân cư kiểu mẫu; Hỗ trợ phát triển HTX liên kết trong sản xuất theo Nghị 

định 98/2018/NĐ-CP; Hỗ trợ đất trồng lúa theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP; 

Kinh phí chương trình mỗi xã một sản phẩm; Hỗ trợ thực hiện Nghị quyết 

13/2017/NQ-HĐND; kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ; Kinh phí hỗ trợ sử 
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dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, chi kiến thiết thị chính và một số 

nhiệm vụ phát sinh khác. 

- Chi sự nghiệp môi trường: 5.105 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách huyện: 

4.150 triệu đồng; ngân sách xã: 955 triệu đồng. 

- Chi quản lý hành chính: 129.146 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách huyện 

49.366 triệu đồng; ngân sách xã: 79.780 triệu đồng. Bao gồm: lương và hoạt 

động theo định mức ngoài ra ngân sách tỉnh còn bổ sung kinh phí thực hiện chi 

trả chế độ theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP, kinh phí Đại hội Hội liên hiệp phụ 

nữ các cấp, phần mềm quản lý; kinh phí CCTL theo mức lương cơ sở 1,490 triệu 

đồng và một số nhiệm vụ khác, 

- Chi khác ngân sách: 2.126 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách huyện: 1.699 

triệu đồng; ngân sách xã: 427 triệu đồng.  

3. Chi dự phòng ngân sách: 9.992 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách 

huyện: 7.915 triệu đồng; ngân sách xã: 2.077 triệu đồng.  

4. Chi bổ sung ngân sách cấp dưới: Tổng chi bổ sung ngân sách cấp 

dưới: 189.524 triệu đồng, trong đó bổ sung cân đối chi thường xuyên: 76.232 

triệu đồng, chi mục tiêu: 113.293 triệu đồng. 

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

 Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân 

sách năm 2020 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. UBND huyện Đại Lộc 

báo cáo và kính trình HĐND huyện xem xét./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Thường vụ Huyện ủy; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; 

- Các Ban và Đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CPVP; 

- Lưu VT. 
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