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BÁO CÁO  

Tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện quý I  

và ước cả năm 2020 

 

Thực hện Công văn số 586/STC-QLNS ngày 01/4/2020 của Sở Tài chính 

tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo rà soát, đánh giá tình hình thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn tỉnh quý I và cả năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo 

như sau: 

I. TÌNH HÌNH THU NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2020 

1. Kết quả thu ngân sách nhà nước  

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện quý I được 8.593 

triệu đồng, đạt 42,9% so với dự toán tỉnh giao, đạt 40,6% so với Nghị quyết 

HĐND huyện, tăng 53,3% so với cùng kỳ (trong đó: thu tiền sử dụng đất là 2.105 

triệu đồng, đạt 84,2% dự toán tỉnh giao). (Kết quả thu theo sắc thuế và lĩnh vực 

như biểu kèm theo). 

 2. Đánh giá tình hình thu NSNN  

Công tác thu ngân sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong 

công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020 của UBND huyện. Với sự chỉ đạo quyết 

liệt của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã và sự nỗ lực, cố gắng của các 

ngành chuyên môn, 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 84,2%; Thu từ khu vực ngoài quốc 

doanh đaṭ 43,5%, thu khác ngân sách đạt 32%, lệ phí trước bạ đạt 31%,... 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 29,9%, các khoản thu phí , lệ phí đaṭ 28,3%, và 

thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu xổ số kiến thiết chưa phát sinh. 
 

II. ƯỚC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU NSNN NĂM 2020 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện cả năm là 23.000 

triệu đồng, đạt 115% dự toán tỉnh giao, đạt 109% dự toán huyện giao, giảm 10% 

so với cùng kỳ. (Kết quả thu theo sắc thuế và lĩnh vực như biểu kèm theo). 

Về tổng số thu nội địa: Ước thu vượt so với dự toán tỉnh, huyện giao, tuy 

nhiên giảm so với cùng kỳ. Các khoản thu đạt, vượt dự toán: 

- Có 3 khoản ước thu vượt dự toán, tổng tăng thu là 2.950 triệu đồng so 

với dự toán tỉnh giao, trong đó: Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: Ước 

đạt 8.893 triệu đồng, đạt 114% so với dự toán tỉnh giao, tăng 6% so với cùng kỳ; 

Thu tiền sử dụng đất: Ước thực hiện là 3.200 triệu đồng, đạt 128% dự toán tỉnh 
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giao, giảm 36% so với cùng kỳ; Thu khác: Ước thực hiện là 4.000 triệu đồng, 

đạt 114% dự toán, giảm 24% so với cùng kỳ. 

- Có 6 khoản thu đạt 100% dự toán giao: Thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp; Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết; Lệ phí trước bạ; Thuế sử dụng đất 

nông nghiệp; Thuế thu nhập cá nhân; Phí, lệ phí. 

- Nguyên nhân giảm so với cùng kỳ: Năm 2019 có các khoản thu: Thu nợ 

tiền sử dụng đất được 3.300 triệu đồng; thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường hạch 

toán vào thu khác ngân sách 450 triệu đồng; thu theo kết luận thanh tra, kiểm tra 

(thu hồi các đơn vị chi sai) 590 triệu đồng; thực hiện giảm trừ giá dịch vụ y tế 

1.203 triệu đồng.  

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 khá cao so với dư ̣toán giao và so với cùng kỳ.  

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. 

- Do ảnh hưởng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut 

corona (Covid -19) nên các cơ sở sản xuất kinh doanh gặp khó khăn trong quá 

trình hoạt động, dẫn tới ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách.  

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ  

- Tiếp tục 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... 
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- 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. 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Tài chính xem 

xét, tổng hợp./.  

Nơi nhận:    

  

- Sở Tài chính;                                                                       

- CT, Các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - KH;        

- Lưu: VT. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 
Nông Minh Cát 
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