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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách huyện quý I;  

Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ quý II năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 173/KH-STC ngày 05/02/2020 về tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương 

năm 2020; Căn cứ tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; UBND huyện 

báo cáo kết quả thu, chi ngân  

sách huyện quý I năm 2020; Phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020 

như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Thực hiện Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách Nhà nước năm 2020.  

Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành các Nghị quyết số 08/NQ-HĐND 

ngày 19/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, kỳ họp thứ 11, về mục 

tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2020; Nghị 

quyết số 09/NQ-HĐND, ngày 19/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện khóa 

XX kỳ họp thứ 11, về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân 

sách huyện, phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2020; Nghị quyết 

số 11/NQ-HĐND, ngày 19/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XX kỳ 

họp thứ 11, về danh mục công trình, dự án và phương án bố trí vốn đầu công 

năm 2020. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 4818/QĐ-UBND ngày 

20/12/2019 của UBND huyện Đình Lập về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Quyết định số 75/QĐ-

UBND ngày 17/01/2020 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020. Chỉ 

đạo các đơn vị dự toán và UBND các xã, thị trấn căn cứ Quyết định giao chỉ tiêu 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước của huyện 

thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2020 đảm bảo đúng 

thời gian các quy định hiện hành.  

Thực hiện Nghị quyết số 78-NQ/HU ngày 18/02/2020 của Ban Thường 

vụ Huyện ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện năm 2020; Quyết định số 2598-QĐ/HU ngày 18/02/2020 của Huyện ủy về 

việc phân công cơ quan, đơn vị chủ trì triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2020 của Huyện ủy Đình Lập. UBND huyện ban hành Kế hoạch 

số 91/KH-UBND ngày 16/3/2020 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Thu ngân 

sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn huyện vượt dự toán UBND tỉnh giao, chỉ 
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đạo các cơ quan liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong 

đó trọng tâm là chống thất thu ngân sách ở các lĩnh vực xây dựng cơ bản vãng lai, 

xây dựng cơ bản tư nhân, kinh doanh nhựa thông, vận tải, bến bãi, khai thác gỗ 

rừng trồng... 

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh , Sở Tài chính , UBND 

huyện đã ban hành Công văn số  57/UBND-TCKH ngày 20/01/2020 về việc 

hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Thực hiện công 

khai dự toán theo quy định của Luật ngân sách tại Quyết định số 45/QĐ-UBND 

ngày 09/01/2020; Chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn các đơn vị và 

UBND các xã , thị trấn công tác chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 

sang năm 2020, thực hiện khóa sổ và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. 

II. KẾT QUẢ THU NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2020 

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN  

1.1. Kết quả thu ngân sách nhà nước  

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (bao gồm thu phí theo Nghị 

quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh) ước 

thực hiện được 8.200 triệu đồng, đạt 40,9% so với dự toán tỉnh giao, đạt 38,7% 

so với Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 46,5% so với cùng kỳ (trong đó: thu 

tiền sử dụng đất là 2.200 triệu đồng, đạt 88% dự toán tỉnh giao).   

(Kết quả thu theo sắc thuế và lĩnh vực có biểu 01 kèm theo). 

1.2. Tổng thu ngân sách huyện  

Tổng thu ngân sách huyện ước thực hiện là 153.396 triệu đồng, đạt 33,2% 

dự toán tỉnh giao, trong đó: Thu điều tiết ước thực hiện là 7.507 triệu đồng, đạt 

44,6% so với dự toán tỉnh giao; Thu bổ sung cân đối ước thực hiện là 90 tỷ 

đồng, đạt 28,6% so với dự toán tỉnh giao; Thu bổ sung có mục tiêu ước thực 

hiện là 41.325 triệu đồng, đạt 31,7% so với dự toán tỉnh giao; Thu chuyển nguồn 

thực hiện là 14.534 triệu đồng; Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên là 30 triệu 

đồng. 

 1.3. Đánh giá tình hình thu NSNN  

Chỉ tiêu thu ngân sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công 

tác chỉ đạo, điều hành năm 2020. Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính 

quyền từ huyện đến xã và sự cố gắng của các ngành liên quan, kết quả thu ngân 

sách nhà nước trên địa bàn đạt tiến độ so với dự toán tỉnh giao . Kết quả thực 

hiện một số khoản thu đạt khá so với dư ̣toán tỉnh giao như : Thu từ tiền sử dụng 

đất đạt 88%; Thu từ khu vực ngoài quốc doanh đaṭ 40,7%; Thu lệ phí môn bài 

đạt 90%,... Tuy nhiên, còn một số khoản thu đạt thấp như: Thu tiền thuê mặt đất, 

mặt nước đạt 1,8%, thuế thu nhập cá nhân đạt 21,1%, các khoản thu phí , lệ phí 

đaṭ 26,5% và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu xổ số kiến thiết chưa phát 

sinh. 

Các khoản thu: Thu từ tiền sử dụng đất, thu từ khu vực ngoài quốc doanh, 

lệ phí môn bài đạt cao là do cá nhân, các doanh nghiệp chủ động nộp thuế phát 

sinh, số thuế còn nợ đọng năm trước và ý thức chấp hành pháp luật của các hô ̣
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dân trong việc thu, nộp thuế; đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp chống 

thất thu NSNN tập trung vào các lĩnh vực còn thất thu lớn như kinh doanh vận 

tải, xây dựng cơ bản tư nhân,... 

2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi NSNN 

2.1. Kết quả chi NSNN 

- Tổng Chi ngân sách ước thực hiện là 111.000 triệu đồng, đạt 24% so với 

dự toán tỉnh, huyện giao, tăng 19,8% so với cùng kỳ. Chi ngân sách đảm bảo các 

hoạt động thường xuyên của bộ máy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các khoản 

chi sự nghiệp giáo dục, y tế, công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện và thưc̣ 

hiêṇ giải ngân cho các công trình, dư ̣án ... Việc kiểm soát chi được thực hiện đảm 

bảo đúng theo quy định. 

Trong đó: 

 - Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (bao gồm chi vốn chương trình 

MTQG): Công tác giải ngân thanh toán vốn được kiểm soát chặt chẽ, đúng quy 

định. Kết quả giải ngân các nguồn vốn ước thực hiện là 23.130 triệu đồng, đạt 

17,5% so với dự toán giao. 

- Chi thường xuyên: Thực hiện là 87.870 triệu đồng, đạt 27,1% so với dự 

toán giao.  

 (Kết quả chi ngân sách chi tiết theo biểu 02 đính kèm) 

2.2. Đánh giá tình hình chi NSNN  

Năm 2020, tiếp tục thực hiện định mức chi thường xuyên theo Quyết định 

số 51/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh về quy định định mức 

chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 

năm 2017-2020 với nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách bảo 

đảm đúng định mức, chế độ; thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí. Căn cứ 

dự toán được UBND huyện giao, các đơn vị dự toán và UBND các xã, thị trấn 

đã chủ động xây dựng phương án phân bổ và giao dự toán cho đơn vị mình. 

100% đơn vị ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công nhằm tạo 

cơ chế dân chủ, công khai trong công tác quản lý Tài chính - Tài sản công; định 

kỳ báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách, công khai dự toán, quyết toán 

ngân sách theo quy định của Luật  ngân sách.  

- Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: Căn cứ dự toán giao đầu năm, các 

đơn vị đã thực hiện giải ngân, thanh toán các nguồn vốn theo khối lượng nghiệm 

thu hoàn thành, kiểm soát chặt chẽ, đúng chế độ, chính sách, đơn giá, định mức 

Nhà nước ban hành. Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, 

tập trung xử lý, khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng. Tổng kế hoạch vốn đầu tư 

phát triển và đầu tư công năm 2020 là 132.371 triệu đồng. 

 Công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư các công trình hoàn thành theo 

đúng định mức, đơn giá quy định đối với các công trình đã hoàn thành. Ước 

thực hiện quý I, huyện phê duyệt quyết toán đối với 10 công trình, dự án, tổng 

số kinh phí tiết kiệm ước thực hiện là 33 triệu đồng. 
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- Chi thường xuyên: Các phòng, ban, ngành, khối đảng, đoàn thể thuộc 

huyện và UBND các xã, thị trấn đã giao dự toán và điều hành ngân sách trong 

phạm vi dự toán được giao, thực hiện tuân thủ các quy định về định mức chi 

thường xuyên theo giai đoạn 2017-2020. Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện và Kho bạc nhà nước tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi, đảm 

bảo các nội dung chi theo tiêu chuẩn, chế độ quy định. Nhìn chung chi ngân 

sách đảm bảo các hoạt động thường xuyên của bộ máy Đảng, chính quyền, đoàn 

thể và các khoản chi sự nghiệp giáo dục, y tế, chi cho công tác an sinh xã hội , 

an ninh, quốc phòng...trên địa bàn huyện. 

3. Công tác điều hành ngân sách  

- Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: Triển khai thực hiện theo kế hoạch 

được giao, ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho các công trình thanh toán nợ khối lượng 

hoàn thành, bố trí vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2020; Chủ 

động cân đối nguồn lực để thanh toán nợ đọng các công trình XDCB trên địa 

bàn theo Chỉ thị của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Chi thường xuyên: Điều hành trong phạm vi dự toán được giao, theo   

chế độ, định mức của nhà nước quy định; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, hiệu 

quả; nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là đối với các khoản 

chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo. Ngoài nhiệm vụ chi thường xuyên, huyện đã 

chủ động bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất phát sinh như: Đảm 

bảo an sinh - xã hội, quốc phòng, an ninh và những nhiệm vụ chính trị khác của 

địa phương. 

- Chi dự phòng ngân sách: Bố trí đảm bảo nhiệm vụ chi phòng, chống 

dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut corona Covid-19. 

- Công tác kiểm soát chi qua KBNN: Thực hiện nghiêm túc các giải pháp 

chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính và KBNN tỉnh, các khoản chi 

ngân sách đều được quản lý, kiểm soát chặt chẽ thanh toán theo các văn bản 

hướng dẫn hiện hành, giải ngân các nguồn vốn kịp thời theo quy định. Triển 

khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến Kho bạc nhà nước trên cổng dịch vụ 

công trực tuyến của tỉnh. 

- Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách, đảm bảo đáp ứng kịp 

thời, đầy đủ các nhiệm vụ chi đã bố trí trong dự toán; kiểm soát chặt chẽ việc sử 

dụng dự toán đã bố trí ở các lĩnh vực chi nhưng chưa phân bổ, (như: nguồn chi 

khác, chi dự phòng ngân sách,…); phân bổ kịp thời các nguồn kinh phí được cấp 

bổ sung trong năm.  

III. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN 

1.Thuận lợi 

Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện 

ủy, HĐND huyện, sự nỗ lực của các đơn vị và UBND các xã , thị trấn công tác 

thu ngân sách đa ̃đaṭ đươc̣ những kết quả nhất điṇh, nhiều khoản thu, sắc thuế đaṭ 

kết quả cao so với dư ̣toán giao và so với c ùng kỳ. Công tác chi ngân sách được 

kiểm soát chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo được các chế độ, chính sách an 
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sinh xã hội chi đúng đối tượng, định mức, thời gian theo quy định. Các đơn vị đã 

chủ động giao dự toán chi cho từng nội dung chi.  

2. Khó khăn 

- Công tác quản lý thu NSNN ở một số địa bàn, lĩnh vực chưa quyết liệt; 

còn thất thu ở một số lĩnh vực, như: Thu thuế kinh doanh vận tải, xây dựng cơ 

bản tư nhân, khai thác gỗ rừng trồng...  

- Hoạt động kinh doanh của một số tổ chức, cá nhân còn mang tính thời 

vụ, chưa ổn định và phát triển. 

IV. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2020 

1. Thu ngân sách Nhà nƣớc 

 - Chủ động bám sát những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và 

triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 16/3/2020 về thực hiện 

nhiệm vụ trọng tâm Thu ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn huyện vượt 

dự toán UBND tỉnh giao.  

- Tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, chống thất thu, nợ đọng 

thuế; chỉ đạo, nắm chắc diễn biến tình hình tăng trưởng kinh tế từng địa bàn; 

phân tích, đánh giá tình hình kết quả thu ngân sách, xác định những nhân tố ảnh 

hưởng làm tăng, giảm thu ngân sách của từng lĩnh vực, từng khoản thu, sắc thuế 

để có biện pháp chỉ đạo cụ thể, kịp thời. 

- Thực hiện quản lý tốt các hộ kinh doanh công thương nghiệp, dịch vụ 

ngoài quốc doanh và một số lĩnh vực như XDCB tư nhân, vận tải hàng hóa, dịch 

vụ nhà nghỉ, nhà trọ... 

- Đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại; tăng cường 

thanh tra, kiểm tra thuế, phát hiện và xử lý các vi phạm về thuế, nhằm ngăn chặn 

gian lận thuế. 

- Tiếp tục rà soát các khu đất công hoạt động không hiệu quả để bán đấu 

giá quyền sử dụng đất hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất. Tập trung chỉ đạo 

thu hồi nợ đọng tiền sử dụng đất nhằm tăng thu ngân sách. 

2. Về chi ngân sách 

- Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, ngân sách ở tất cả các cấp, các 

ngành, cơ quan, đơn vị; Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công 

tác tự kiểm tra; Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước.  

- Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách trong phạm vi dự toán ngân 

sách được giao, bảo đảm đúng định mức, chế độ quy định; rà soát các chế độ, 

chính sách an sinh xã hội, chú trọng các khoản chi cho con người để đảm bảo 

chi đúng đối tượng.  

- Tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội cho đầu tư phát triển; 

điều hành sử dụng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất với định mức, tỷ lệ 

cụ thể để chi cho những nhiệm vụ ưu tiên; Tổ chức thẩm tra quyết toán các dự án 

đầu tư hoàn thành theo phân cấp quản lý đầu tư hiện hành đảm bảo thời gian, quy 
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định của nhà nước. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân 

vốn đầu tư phát triển; thực hiện nghiêm quy định của Luật Đầu tư công và các 

văn bản hướng dẫn quy định về quản lý vốn đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ 

bản.  

- Quản lý chặt chẽ nguồn dự phòng ngân sách đã bố trí dự toán ở các cấp 

ngân sách theo đúng quy định để chủ động đối phó với thiên tai, lũ lụt, dịch 

bệnh và thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh ngoài dự toán. 

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử 

dụng NSNN, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí; 

nghiêm túc xử lý các trường hợp vi phạm nguyên tắc, điều hành tài chính - ngân 

sách theo quy định của pháp luật; thực hiện đầy đủ chế độ công khai tài chính- 

ngân sách đối với tất cả các cấp, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức. 

Trên đây là báo cáo kết quả thu, chi ngân sách huyện quý I năm 2020; 

Phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện./. 

 
  

Nơi nhận:  

- Sở Tài chính;                                                       
- TT HĐND huyện;     

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - KH; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 

 


		2020-03-24T09:02:45+0700


		2020-03-24T09:02:45+0700


		2020-03-24T09:02:45+0700


		2020-03-24T09:03:23+0700




