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BÁO CÁO  

Thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện 

ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 

 

 

Qua xem xét Báo cáo số 165/BC-UBND ngày 09/6/2020 của UBND huyện về 

tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 do UBND huyện 

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

báo cáo của UBND huyện. 

Về thu ngân sách nhà nước: Trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND huyện đã 

tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp để phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước, 

chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu nợ đọng thuế.  

Kết quả tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng qua đạt 701.548 triệu đồng, đạt 

74% dự toán tỉnh giao, 73% dự toán huyện giao; trong đó thu phát sinh kinh tế  

99.697 triệu đồng, bằng 37% dự toán của huyện.  

Như vậy, thu ngân sách địa phương được hưởng chưa đạt dự toán đề ra 

(34%), một số khoản thu đạt rất thấp. Thu nội địa của 18 xã, thị trấn đạt 117% dự 

toán (17.000/14.461 triệu đồng). Có 06/18 xã, thị trấn thu đạt tiến độ so với dự 

toán; 12/18 xã thu chưa đạt tiến độ so với dự toán. 

Những tháng đầu năm 2020, do những khó khăn từ đại dịch Covid-19 xảy ra 

dẫn đến một số doanh nghiệp ngừng, nghỉ hoạt động, dịch vụ bị đình trệ, hàng hóa 

bị đứt gãy chuỗi cung ứng, sản phẩm tiêu thụ gặp khó khăn do không có đầu ra; 

dịch tả lợn Châu Phi tái phát trên địa bàn một số xã v.v… nên đã tác động tiêu cực 

đến tình hình kinh tế - xã hội, năm 2020 dự báo ngân sách của huyện sẽ hụt thu là 

10 tỷ đồng; ngân sách của xã, thị trấn dự kiến sẽ hụt thu 1,2 tỷ đồng.   

Về chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương là 416.788 

triệu đồng, bằng 48% dự toán của huyện giao. Trong đó, chi đầu tư phát triển 

80.255 triệu đồng, bằng 66% dự toán huyện giao; chi thường xuyên 336.338 triệu 

đồng, bằng 45% dự toán huyện giao.  

Công tác quản lý, điều hành chi ngân sách địa phương đảm bảo đúng luật, 

bám sát dự toán giao. Đối với một số xã do thu chưa đạt nên sẽ khó khăn trong 

việc cân đối nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi trong năm. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực 

hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND 



 2 

huyện trình tại kỳ họp thứ 13 (nhiệm kỳ 2016-2021), kính trình HĐND huyện xem 

xét, quyết định./. 
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