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   ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       HUYỆN ĐẠI LỘC              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số: 176/BC-UBND                       Đại Lộc, ngày 16 tháng 6 năm 2020 

BÁO CÁO 

Thuyết minh quyết toán thu chi ngân sách năm 2019 

 I. Tình hình chung: 

Thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc khóa XI tại kỳ 

họp thứ 12 về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách địa 

phương năm 2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3678/QĐ-UBND 

ngày 07/12/2018 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự 

toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019. Qua 1 năm triển khai thực hiện, 

dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, giám sát Hội đồng nhân dân và công tác điều 

hành của Ủy ban nhân dân huyện, sự quan tâm giúp đỡ kịp thời của UBND tỉnh, 

các Sở, Ban ngành của tỉnh nên kết quả thu, chi ngân sách nhà nước đảm bảo 

theo kế hoạch đề ra.  

Căn cứ số liệu tổng hợp quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019 trên 

địa bàn, UBND huyện báo cáo đánh giá kết quả thu, chi ngân sách năm 2019 

như sau: 

II. Kết quả thu chi ngân sách và nguyên nhân tăng giảm các khoản 

thu, chi ngân sách năm 2019: 

 1. Thu ngân sách nhà nước: 

 Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019: 1.245.919.904.629 

đồng, đạt 138% so dự toán tỉnh giao, 137% so dự toán huyện giao và tăng 8% so 

với cùng kỳ.  

Trong đó: 

- Ngân sách trung ương:           21.665.148.385 đồng 

- Ngân sách tỉnh:      101.429.470.108 đồng 

- Ngân sách huyện:    1.059.026.958.627 đồng 

- Ngân sách xã:      435.757.445.628 đồng 

(Chi tiết này chưa loại trừ cân đối trùng) 

    a. Thu phát sinh kinh tế trên địa bàn: 256.646.088.223 đồng, đạt 108% 

so dự toán tỉnh, 104% so dự toán huyện giao và tăng 3% so với cùng kỳ. (Nếu 

loại trừ tiền khai thác quỹ đất thì vượt 12% dự toán tỉnh và huyện giao). 

Cụ thể một số khoản thu sau:  

- Đối với phần tỉnh quản lý thu:  

+ Thu từ doanh nghiệp quốc doanh: 9.182.394.228 đồng. Chỉ tiêu này chỉ 

đạt 76% so với dự toán đầu năm.  

+ Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:  4.487.752.325 đồng, 

chỉ tiêu này dự toán không giao.  
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+ Thu từ các khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh: 

65.923.472.207 đồng, đạt 81% dự toán giao.  

+ Thuế thu nhập cá nhân: 18.297.585.726 đồng, đạt 139% dự toán giao. 

+ Thuế bảo vệ môi trường: 3.028.352.140 đồng, đạt 72% dự toán giao. 

 + Thu khác: 412.309.029 đồng, chỉ tiêu này dự toán không giao. 

 + Phí, lệ phí: 1.173.767.754 đồng, đạt 107% so với dự toán giao. 

+ Thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản: 7.014.534.562 đồng, đạt 119% 

so với dự toán giao. 

+ Thu tiền cho thuê đất: 6.138.687.998 đồng, đạt 192% dự toán giao. 

- Đối với phần huyện quản lý thu: 140.987.232.254 đồng, đạt 122% dự 

toán tỉnh và 112% dự toán huyện giao, cụ thể: 

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

49.340.936.856 đồng, đạt 110% so dự toán giao. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ 

quan, ban ngành có liên quan quyết liệt đôn đốc thu nộp tiền thuế, tiền phạt và 

áp dụng các biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ đọng; tăng cường công tác kiểm 

tra chống thất thu từ hoạt động khai thác khoáng sản, vận tải tư nhân, khai thác 

nguồn thu từ hoạt động xây dựng vãng lai đã thu nộp NSNN từ hoạt động vãng 

lai, góp phần bù đắp số hụt thu, hoàn thành vượt dự toán giao.  

+ Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương: 149.909.738 đồng. Chỉ tiêu 

này dự toán không giao. 

+ Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương: 813.900.332 đồng. Chỉ tiêu 

này dự toán không giao. 

+ Thuế thu nhập cá nhân: 8.217.433.706 đồng, đạt 164% dự toán giao. 

Trong năm số thuế TNCN chủ yếu thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của cá 

nhân kinh doanh nộp thuế khoán và thu từ chuyển nhượng bất động sản. Nguyên 

nhân đạt cao là do thay đổi về Bảng giá đất điều chỉnh và Hệ số điều chỉnh giá 

đất, ngoài ra do tăng về số lượng người giao dịch bất động sản dẫn đến thuế 

TNCN tăng theo. 

+ Thu lệ phí trước bạ: 31.493.028.688 đồng, đạt 159% dự toán giao. 

Nguyên nhân tăng là do tăng về sức mua ôtô du lịch của cá nhân, xe máy, xe tải 

vận (chiếm 78% tổng số thu), ngoài ra do tăng về số lượng người giao dịch bất 

động sản và giá tính lệ phí trước bạ tăng dẫn đến thuế lệ phí trước bạ tăng theo. 

+ Phí, lệ phí: 5.050.110.036 đồng, đạt 112% so với dự toán giao tỉnh giao, 

và dự toán huyện giao. Chiếm tỷ trọng lớn trong khoản thu này là phí bảo vệ 

môi trường đối với khai thác khoáng sản, trong năm đã thu 1.955.000.000 đồng. 

+ Thu các khoản về đất: 26.377.091.751 đồng, đạt 76% dự toán tỉnh giao 

và 59% dự toán huyện giao, cụ thể: 

* Thuế sử dụng đất nông nghiệp: 36.256.000 đồng.  

* Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 780.164.703 đồng, đạt 156% so dự 

toán tỉnh giao và dự toán huyện giao. Chỉ tiêu này tăng chủ yếu do thu nợ những 

năm trước. 
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* Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước: 1.083.554.260 đồng, đạt 27% dự 

toán giao, bằng 31,6% so thực hiện cùng kỳ. Khoản thu này không đạt tiến độ 

dự toán giao, do không phát sinh tiền thuê đất một lần trong năm (Dự toán tiền 

thuê đất giao 1 lần: 2.500 trđ, tiền thuê đất thu theo bộ lập 1.500 trđ), trong năm 

chủ yếu thu nợ và thu bộ thuê đất phải nộp hàng năm.  

* Thu cấp quyền sử dụng đất: 24.477.116.788 đồng đạt 82% dự toán tỉnh, 

61% dự toán huyện giao. Nguồn thu này chủ yếu khai thác quỹ đất tại các dự án 

nhỏ lẻ và chuyển quyền sử dụng đất tại các xã trên địa bàn huyện. Riêng đối với 

khu dự án T13 chưa tổ chức triển khai bán đấu giá do điều chỉnh giá đất. 

+ Thu khác ngân sách: 10.320.184.280 đồng, đạt 344% dự toán tỉnh và dự 

toán HĐND huyện giao. Chỉ tiêu này tỉnh giao cao so với thực tế nguồn thu phát 

sinh trên địa bàn. Kết quả thực hiện trong năm chủ yếu thu từ: thu tiền phạt: 

5.716.668.783 đồng; thu tịch thu: 200.220.002 đồng; thu hồi các khoản chi năm 

trước: 1.788.872.991 và một số khoản chi khác. 

+ Thu hoa lợi công sản, thu từ quỹ đất công ích tại xã: 2.974.571.700 

đồng, đạt 87% dự toán tỉnh và 99% dự toán HĐND huyện giao. Nguyên nhân do  

giá nông sản bấp bênh, người nông dân không còn mặn mà đấu giá đất để canh 

tác mà chuyển sang kinh doanh, làm các dịch vụ khác đảm bảo thu nhập hơn.  

+ Thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản: 2.246.441.167 đồng, đạt 346% 

so với dự toán giao. Nguyên nhân tăng cao chủ yếu là do thu từ tiền nộp một lần 

cấp mới giấy phép trong năm.  

 + Thu huy động đóng góp: 4.003.624.000 đồng. Chỉ tiêu này không giao 

trong dự toán đầu năm, nguồn thu này phát sinh chủ yếu tại thị trấn Ái Nghĩa, 

Đại Hiệp đóng góp để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và huy động đóng góp 

khác. 

 b.Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 781.596.489.409 đồng, đạt 118% so 

dự toán giao và chiếm 63% tổng thu ngân sách địa phương. Bao gồm: bổ sung 

cân đối thường xuyên 372.833.000.000 đồng đạt 100% DT giao, bổ sung mục 

tiêu 408.763.489.409 đồng, đạt 140% DT giao. 

 d. Thu chuyển nguồn năm trước: 132.905.597.334 đồng. Trong đó: ngân 

sách huyện chuyển 115.690.881.856 đồng; ngân sách xã chuyển 17.214.715.478 

đồng. 

 e. Thu kết dư ngân sách: 39.744.167.038 đồng. Trong đó ngân sách huyện 

29.970.556.682 đồng; ngân sách xã  9.773.610.356 đồng. 

f. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 35.027.562.625 đồng.  

2. Chi ngân sách địa phương :  

 Tổng chi ngân sách địa phương: 1.053.579.071.063 đồng, bằng 130% dự 

toán tỉnh, 128% dự toán HĐND huyện và tăng 2% so cùng kỳ. Trong đó ngân 

sách huyện: 1.003.096.936.208 đồng; ngân sách xã: 422.621.252.974 đồng (chi 

tiết này chưa loại trừ cân đối trùng). Bao gồm: 

 a. Chi đầu tư XDCB : Tổng chi đầu tư xây dựng cơ bản: 185.213.530.087 

đồng, bằng 154% dự toán tỉnh, bằng 142% dự toán huyện giao. Trong đó: ngân 
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sách huyện 66.259.036.800 đồng; ngân sách xã: 118.954.493.287 đồng. Bao 

gồm: 

+ Nguồn vốn XDCB tập trung cân đối: 22.697.970.647 đồng. Trong đó: 

ngân sách huyện: 11.314.513.000 đồng, ngân sách xã: 11.383.457.647 đồng. 

+ Nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu: 104.238.915.940 đồng. 

Trong đó: ngân sách huyện: 43.228.968.800 đồng, ngân sách xã: 61.009.948.140 

đồng. 

+ Nguồn thu sử dụng đất: 18.629.793.513 đồng. Trong đó: ngân sách 

huyện: 3.245.047.000 đồng, ngân sách xã chi 15.384.746.513 đồng (bao gồm 

nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất nộp một lần cho toàn bộ thời gian thuê đất 

đã nộp ngân sách tỉnh). 

+ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (vốn NSTW): 

2.048.000.000 đồng.  

+ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (vốn NSTW): 

17.686.175.000 đồng 

+ Chi từ nguồn vốn khác ngân sách huyện, xã: 19.912.674.987 đồng. 

Trong đó: ngân sách huyện: 8.470.509.000 đồng; ngân sách xã: 11.442.165.987 

đồng.  

b. Chi thường xuyên:  

Tổng chi thường xuyên năm 2019 là: 723.921.478.603 đồng, bằng 106% 

dự toán tỉnh và dự toán huyện và chiếm 67% tổng chi ngân sách địa phương. 

Trong đó: Ngân sách huyện 462.105.478.844 đồng; ngân sách xã 

261.815.999.759 đồng. Cụ thể các khoản chi như sau: 

- Chi quốc phòng: Thực hiện 11.171.899.117 đồng bằng 163% dự toán 

tỉnh và dự toán huyện giao. Ngân sách huyện: 4.385.560.000 đồng; ngân sách xã 

6.786.339.117 đồng. Nguyên nhân tăng cao so với dự toán là do phát sinh một 

số nhiệm vụ ngoài dự toán như: Lễ kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn 

dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội NDVN, đào tạo sỹ quan dự bị năm 

2019; tổ chức diễn tập phòng thủ chiến đấu tại 05 xã trên địa bàn huyện; bổ sung 

nguồn CCTL theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ ở 

khối xã, thị trấn và một số nhiệm vụ phát sinh khác…. 

- Chi an ninh: Thực hiện 6.042.363.476 đồng bằng 182% dự toán tỉnh và 

dự toán huyện giao. Trong đó: Ngân sách huyện: 1.242.576.000 đồng; ngân sách 

xã 4.799.787.476 đồng. Nguyên nhân tăng cao là do định mức giao dự toán còn 

thấp, nên trong năm ngân sách huyện, xã phải bổ sung kinh phí mới đáp ứng 

nhiệm vụ an ninh ở địa phương. Cụ thể: hỗ trợ Ban ATGT huyện thực hiện 

nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông; nâng cấp, lắp đặt camera đảm bảo 

an ninh các tuyến đường; mua sắm trang thiết bị phục vụ Trung tâm hành chính 

công; mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác tuần tra kiểm soát. Ngoài ra, bổ 

sung nguồn CCTL theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính 

phủ ở khối xã, thị trấn và một số nhiệm vụ phát sinh khác…. 

- Chi sự nghiệp giáo dục: Thực hiện 312.228.788.319 đồng, bằng 182% 

dự toán tỉnh và huyện giao. Trong đó: ngân sách huyện 274.709.800.719 đồng; 

ngân sách xã 37.518.987.600 đồng.  
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Ngoài các khoản bổ sung lương và các khoản phụ cấp theo lương cho các 

đơn vị trường học, ngoài ra còn chi cho các chế độ chính sách như: kinh phí thực 

hiện NĐ 116/2016/NĐ-CP cho trường PTDT bán trú và học sinh bán trú; Kinh 

phí thực hiện NĐ 86/2015/NĐ-CP; Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non 3, 4, 

5 tuổi theo NĐ 06/2018; Chính sách giáo dục cho người khuyết tật theo Thông 

tư liên tịch số 42/2013; bổ sung chính sách thu hút cho các nhà giáo miền núi 

đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP; Hoạt động phổ cập mầm 

non, xóa và chống mù chữ, duy trì kết quả phổ cập tiểu học, phổ cập THCS 

đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học (Chương trình MTQG xây dựng 

NTM). Ngoài ra, trong năm còn bổ sung để sửa chữa, nâng cấp trường học và 

một số nhiệm vụ khác… 

- Chi sự nghiệp y tế: 12.228.103.677 đồng, đạt 91% so dự toán giao. 

Trong đó: Ngân sách huyện: 11.671.828.000 đồng, ngân sách xã: 556.275.677 

đồng. Nguyên nhân giảm so với dự toán là do: Kinh phí mua BHYT cho đối 

tượng thoát nghèo, thoát cận nghèo được quyết toán trong chi sự nghiệp ĐBXH. 

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: Dự toán giao năm 2019: 

400.000.000đồng; thực hiện 139.170.000 đồng; chuyển nguồn sang năm sau 

260.830.000 đồng. Do thời gian thực hiện các đề tài khoa học công nghệ kéo dài 

trong 2 năm, đề tài chưa hoàn thiện nghiệm thu nên kinh phí chuyển sang năm 

sau để tiếp tục sử dụng. 

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: thực hiện 9.624.235.995 đồng, bằng 

256% dự toán tỉnh và 183% dự toán huyện giao. Trong đó: ngân sách huyện chi 

2.291.086.000 đồng, ngân sách xã 7.333.149.995 đồng. Nguyên nhân tăng cao là 

do ngoài các hoạt động chi theo định mức còn phát sinh các nhiệm vụ sau:  

Tổ chức Lễ khánh thành trùng tu Đền tưởng niệm Trường An và lễ giỗ tổ 

Hùng Vương; hoạt động kỷ niệm 45 năm chiến thắng Thượng Đức; kỷ niệm 120 

năm ngày thành lập huyện Đại Lộc; mua sắm trang thiết bị cho trung tâm Văn 

hóa - thể thao xã Đại Sơn phấn đấu đạt NTM; xây dựng nhà văn hóa khu I thị 

trấn Ái Nghĩa; thanh toán nợ khối lượng công trình nhà văn hóa xã Đại Nghĩa; 

bổ sung nguồn CCTL theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của 

Chính phủ và một số nhiệm vụ phát sinh khác…. 

- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: Thực hiện 2.174.468.864 

đồng, bằng 109% dự toán tỉnh và dự toán huyện giao. Ngân sách huyện 

1.268.437.000 đồng; ngân sách xã 906.031.864 đồng. Nguyên nhân tăng so dự 

toán là do trong năm bổ sung kinh phí sửa chữa, nâng cấp đài truyền thanh xã, 

hệ thống loa đến các thôn và thực hiện một số nhiệm vụ khác. Ngoài ra, còn bổ 

sung nguồn CCTL theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính 

phủ. 

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao: thực hiện 2.475.424.300 đồng, bằng 

79% dự toán. Trong đó, ngân sách huyện chi 1.481.064.000 đồng, ngân sách xã 

994.360.300 đồng. Nguyên nhân không đạt dự toán là do một số nhiệm vụ mua 

sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn và một số nhiệm vụ khác được 

quyết toán trong sự nghiệp văn hóa thông tin và quản lý nhà nước. 
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 - Chi đảm bảo xã hội: Thực hiện: 102.191.126.183 đồng, bằng 101% dự 

toán tỉnh; 105% dự toán huyện. Trong đó: ngân sách huyện: 82.211.438.820 

đồng, ngân sách xã: 19.979.687.363 đồng.  

- Chi sự nghiệp kinh tế: 100.596.025.520 đồng, bằng 103% dự toán tỉnh 

và dự toán huyện giao. Trong đó: ngân sách huyện 24.301.040.920 đồng; ngân 

sách xã 76.294.984.600 đồng. Thực hiện các chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới, giảm nghèo bền vững (vốn sự nghiệp); đầu tư xây dựng các cơ 

sở hạ tầng trên địa bàn huyện; hỗ trợ trực tiếp cho hộ dân có lợn bị tiêu hủy bắt 

buộc và tiền công tiêu hủy lợn do mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Ngoài ra còn 

bổ sung kinh phí lương và phụ cấp theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP và một số 

nhiệm vụ khác…  

- Chi sự nghiệp môi trường: Thực hiện 6.000.974.600 đồng. Trong đó: 

ngân sách huyện: 3.216.180.000 đồng, khối xã, thị trấn: 2.784.794.600 đồng. 

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

vụ tua quét rác, 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: Thực hiện 133.094.376.147 

đồng bằng 105% dự toán tỉnh và 95% dự toán huyện. Ngân sách huyện: 

41.158.829.385 đồng; ngân sách xã 91.935.546.762 đồng. Nguyên nhân tăng do 

thực hiện kinh phí CCTL theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của 

Chính phủ; Tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm chiến thắng Thượng Đức; Tổ chức Lễ 

kỷ niệm 120 năm ngày thành lập huyện Đại Lộc; Thực hiện Nghị định 

116/2010/NĐ-CP của Chính phủ; Kinh phí mua sắm phần mềm quản lý tiền 

lương, phần mềm kế toán; gia hạn kinh phí phần mềm quản lý tài sản; bầu cử 

Trưởng thôn. Ngoài ra, còn mua sắm, sửa chữa trụ sở làm việc và một số nhiệm 

vụ khác. Nguyên nhân giảm so với dự toán huyện là do sáp nhập thôn, dừng giải 

quyết chế độ cho cán bộ chi hội thôn… 

- Chi khác ngân sách: Thực hiện 25.954.522.405 đồng. Trong đó: Huyện 

chi 14.028.468.000 đồng; xã chi 11.926.054.405 đồng.  

+ Đối với nguồn ngân sách huyện dự toán giao chi khác đầu năm 2019: 

1.699.000.000 đồng; trừ tiết kiệm chi thường xuyên theo quy định 169.900.000 

đồng; trong năm chi hỗ trợ khác cho các đơn vị Trung ương, tỉnh đóng trên địa 

bàn thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương: 1.457.370.000 đồng; hỗ trợ các 

Ban liên lạc và hỗ trợ hội sinh viên, học sinh, cá nhân: 154.000.000 đồng. Ngân 

sách tỉnh bổ sung trong năm gồm: chi trợ cấp cán bộ nghỉ hưu trước tuổi 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 và trợ cấp 

thôi việc cho nhân viên hợp đồng: 10.359.909.000 đồng; hoàn trả kinh phí Công 

ty TNHH SXTMDV-TVMT Thế Giới Xanh đã ứng cho UBND huyện để chi trả 

công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý, tái 

chế phế liệu tại CCN Mỹ An 2: 471.958.000 đồng; thực hiện chính sách hỗ trợ, 

khuyến khích phát triển hợp tác xã: 1.585.231.000 đồng. 

+ Đối với ngân sách xã: hỗ trợ trực tiếp cho hộ dân có lợn bị tiêu hủy bắt 

buộc và tiền công tiêu hủy lợn do mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi: 2.843.935.000 
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đồng; Thực hiện chính sách theo Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND của HĐND 

tỉnh Quảng Nam: 1.206.512.506 đồng; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu với số 

tiền: 1.533.907.000 đồng; vốn sự nghiệp thực hiện chương trình MTQG giảm 

nghèo: 195.996.000 đồng; vốn sự nghiệp thực hiện chương trình xây dựng 

NTM: 1.038.305.000 đồng và một số nhiệm vụ phát sinh khác. 

- Chi chuyển nguồn sang năm sau: thực hiện chuyển nguồn 

109.596.499.748 đồng. Trong đó ngân sách huyện chuyển: 71.928.560.702 

đồng; Ngân sách xã chuyển: 37.667.939.046 đồng.  

Ngân sách huyện chi chuyển nguồn bao gồm: Một số công trình đầu tư 

XDCB chưa đủ điều kiện thanh toán tạm ứng kho bạc với số tiền: 3.862.174.000 

đồng; vốn đầu tư xây dựng với số tiền: 51.024.641.785 đồng và một số nhiệm vụ 

chi thường xuyên: 17.041.744.917 đồng. 

Ngân sách xã chi chuyển nguồn bao gồm: Một số công trình đầu tư 

XDCB chưa đủ điều kiện thanh toán tạm ứng kho bạc với số tiền: 3.443.704.000 

đồng; vốn đầu tư xây dựng với số tiền: 26.968.047.400 đồng và một số nhiệm vụ 

chi thường xuyên 7.256.187.646 đồng. 

III. Đánh giá công tác quản lý, điều hành thu, chi NSNN năm 2019: 

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 2019. 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 số liệu thu phát sinh kinh tế trên địa bàn năm 2019 cho thấy, đa số 

các khoản thu đều đạt và vượt dự toán giao. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một 

số khoản thu không đạt so với dự toán đó là:  

- Đối với phần tỉnh quản lý thu: Thu từ kinh tế quốc doanh đạt 76% dự 

toán giao; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh 81% dự toán 

giao. 

- Đối với phần huyện quản lý thu: Các khoản thu về đất đạt 76% dự toán 

tỉnh giao và 59% dự toán huyện giao.  

  2. Về chi ngân sách huyện-xã:  

 Công tác quản lý, điều hành chi ngân sách địa phương 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. 

Triển khai việc thực hiện cơ chế giao khoán kinh phí ngân sách cho các 

cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp theo quy định tại Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP và Nghị 

định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Các phòng, ban, ngành thuộc huyện và 

UBND xã, thị trấn thực hiện quản lý và sử dụng ngân sách hiệu quả các nội 
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dung chi thường xuyên như: hội nghị, hội thảo, sử dụng điện, nước,…, góp phần 

tiết kiệm kinh phí hoạt động thường xuyên để tăng thu nhập cho cán bộ công 

chức, viên chức và người lao động.  

Trong quản lý tài chính đầu tư, xây dựng cơ bản, UBND huyện đã chỉ đạo 

các địa phương và chủ đầu tư triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 

số 14/CT-TTg ngày 28/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản 

lý và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 12/12/2013 

của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà 

nước và trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

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 

hội; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường góp phần sử dụng vốn ngân 

sách hiệu quả hơn. 

IV. Cân đối ngân sách địa phương năm 2019: 

Tổng thu ngân sách:  1.122.825.286.136 đồng 

Tổng chi ngân sách:  1.053.759.071.063 đồng 

Kết dư ngân sách: 69.066.215.073 đồng 

Trong đó: 

a, Ngân sách huyện: 

-  Tổng thu ngân sách huyện:  1.059.026.958.627 đồng 

-  Tổng chi ngân sách huyện:   1.003.096.936.208 đồng 

-  Kết dư  ngân sách huyện: 55.930.022.419 đồng 

b, Ngân sách xã: 

- Tổng thu ngân sách xã: 435.757.445.628 đồng 

- Tổng chi ngân sách xã: 422.621.252.974 đồng 

- Kết dư ngân sách: 13.136.192.654 đồng 

Trên đây là báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019, 

UBND huyện kính trình HĐND huyện./. 

Nơi nhận: 
- TVHU, TT HĐND, UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các Ban, ngành, đoàn thể ở huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CPVP; 

- Lưu VT, TCKH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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