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BÁO CÁO  

Thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về Báo cáo quyết toán thu chi 

ngân sách năm 2019, Tờ trình đề nghị phê chuẩn và dự thảo nghị quyết  

về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019 

 

Qua xem xét Báo cáo số 176/BC-UBND ngày 16/6/2020 của UBND huyện 

về thuyết minh quyết toán thu, chi NSNN năm 2019; Tờ trình số 131/TTr-

UBND ngày 16/6/2020 về đề nghị phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019 và dự 

thảo nghị quyết về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019 do UBND huyện 

trình kỳ họp, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản thống nhất với các nội 

dung trên. Tại kỳ họp này Ban báo cáo một số nội dung sau: 

1. Kết quả quyết toán thu chi ngân sách năm 2019 của UBND huyện 

- Quyết toán thu NSNN năm 2019:  

Tổng thu NSNN năm 2019: 1.245.919 triệu đồng, đạt 137% so với dự toán 

HĐND huyện giao, tăng 8% so với quyết toán năm 2018, trong đó, thu phát sinh 

kinh tế trên địa bàn là 256.646 triệu đồng, đạt 104% so với dự toán huyện giao, 

tăng 3% so với cùng kỳ. 

- Quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019: 

Tổng chi ngân sách địa phương 1.053.759 triệu đồng, bằng 128% dự toán 

HĐND huyện giao, tăng 2% so với cùng kỳ, trong đó chi ngân sách huyện 

1.003.096 triệu đồng, chi ngân sách xã 422.621 triệu đồng.  

- Các khoản thu chi ngân sách có mối quan hệ với số quyết toán ngân 

sách năm 2018: 

+ Thu chuyển nguồn từ năm 2018 sang năm 2019: 132.905 triệu đồng. 

Việc chi chuyển nguồn trong năm 2019 được thực hiện đúng quy định. Chi 

chuyển nguồn từ năm 2019 qua năm 2020: 109.599 triệu đồng. 

+ Thu kết dư ngân sách năm 2018: 39.744 triệu đồng đã được hạch toán 

toàn bộ vào thu ngân sách năm 2019. Thu kết dư ngân sách năm 2019: 69.066 

triệu đồng.   

+ Nguồn dự phòng ngân sách huyện là: 9.084 triệu đồng, với thẩm quyền 

quyết định sử dụng là UBND cấp huyện, trong năm 2019 trên địa bàn huyện 

chưa xảy ra biến động lớn nên nguồn dự phòng chưa sử dụng. 

- Cân đối ngân sách địa phương năm 2019: 

+ Tổng thu ngân sách: 1.122.825 triệu đồng, trong đó: Thu ngân sách 

huyện: 1.059.026 triệu đồng, thu ngân sách xã: 435.757 triệu đồng (Chưa loại 

trừ chỉ tiêu tính trùng: 371.959 triệu đồng). 
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+ Tổng chi ngân sách: 1.053.759 triệu đồng, trong đó: Chi ngân sách 

huyện: 1.003.096 triệu đồng, chi ngân sách xã: 422.621 triệu đồng (Chưa loại 

trừ chỉ tiêu tính trùng: 371.959 triệu đồng). 

+ Kết dư ngân sách: 69.066 triệu đồng (Huyện: 55.930 triệu đồng, Xã: 

13.136 triệu đồng). 

2. Nhận xét, kiến nghị 

- Năm 2019, UBND huyện đã rất nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành 

ngân sách và thực hiện thu – chi NSNN đảm bảo đúng Luật, đúng dự toán được 

giao trong năm, đã tập trung khai thác có hiệu quả các nguồn thu, đặc biệt đã có 

các giải pháp cụ thể để phấn đấu tăng thu và chỉ đạo quyết liệt nhằm chống thất 

thu NSNN. 

- Số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 đã được đối chiếu, khớp đúng giữa 

cơ quan tài chính - kế hoạch, kho bạc ; hồ sơ, thủ tục quyết toán đảm bảo đầy đủ 

các nội dung theo quy định. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất với 

các nội dung trong Tờ trình và dự thảo nghị quyết do UBND huyện trình.    

- Để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách trong thời 

gian đến. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề nghị UBND huyện quan tâm 

một số vấn đề sau: 

+ Việc xây dựng dự toán đầu năm của hầu hết các đơn vị dự toán đều mới 

chỉ dựa vào định mức, chế độ, chưa dự báo được hết những nhiệm vụ phát sinh 

trong năm nên trong quá trình điều hành ngân sách còn phải điều chỉnh, bổ sung 

kinh phí ngoài dự toán. Do vậy, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các đơn vị dự 

toán khi xây dựng dự toán cần dự báo, tính toán đủ nhu cầu kinh phí để thực 

hiện đảm bảo nhiệm vụ trong năm. 

+ Một số đơn vị, địa phương 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. 

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

Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019, Tờ trình đề nghị phê 

chuẩn và dự thảo nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 

2019, 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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