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Phần thứ I:
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU - CHI NSNN

VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2020

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG
Năm 2020 là năm cuối cùng của thời kỳ ổn định ngân sách, giai đoạn 2017-

2020. Vì vậy, các quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân 
bổ dự toán chi thường xuyên của các cấp ngân sách tiếp tục thực hiện theo các 
Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016, số 20/2017/QĐ-UBND ngày 
19/9/2017 và số 23/2017/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh Quảng 
Nam.

Căn cứ quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ 
dự toán chi thường xuyên của Tỉnh, dự toán thu - chi NSNN năm 2020 được 
UBND tỉnh giao, UBND huyện đã đề ra các chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu và 
xây dựng phương án phân bổ dự toán thu - chi NSNN năm 2020, trình Kỳ họp lần 
thứ 11 - HĐND huyện khóa XI xem xét thông qua (Nghị quyêt số 67/NQ-HĐND 
ngày 25/12/2019), trên cơ sở đó ban hành Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch, dự 
toán thu - chi NSNN năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã đảm bảo 
công khai, minh bạch và đúng thời hạn; đồng thời, do có một số vấn đề phát sinh 
trong quá trình thực hiện, UBND huyện đã báo cáo HĐND huyện, Thường trực 
HĐND huyện và ban hành 02 quyết định điều chỉnh dự toán thu - chi NSNN năm 
2020 (tại Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 và số 1682/QĐ-UBND 
ngày 13/7/2020).

1. Thuận lợi
Chỉ tiêu kế hoạch và dự toán NSNN năm 2020 được giao đúng thời hạn; 

nhiều nhiệm vụ chi ngân sách thực hiện theo định mức khoán; một số nhiệm vụ chi 
đặc thù được dự kiến cân đối ngay trong dự toán đầu năm, đã tạo điều kiện thuận 
lợi để các cơ quan, đơn vị và UBND các xã chủ động trong việc xây dựng kế 
hoạch thực hiện các nhiệm vụ, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và khả 
năng ngân sách.

2. Khó khăn
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Năm 2020, công tác điều hành dự toán ngân sách địa phương đối mặt với rất 
nhiều khó khăn. Thứ nhất, thiên tai dịch bệnh đã gây ra những thiệt hại lớn, phải 
tập trung nguồn lực để ứng phó và khắc phục. Cuối năm 2019, đầu năm 2020 vừa 
cơ bản khống chế được tình hình dịch tả lợn Châu Phi, thì bắt đầu phải tập trung 
ứng phó với dịch Covid-19 đợt 1; tình hình thời tiết khô hạn trong những tháng đầu 
năm cộng với một số giải pháp giãn thuế của Chính phủ để hỗ trợ các doanh 
nghiệp đã làm ảnh hưởng nhiều đến các nguồn thu, nhất là nguồn thu từ thủy điện; 
một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công 2020 phải tạm dừng chưa triển khai do 
ngân sách tỉnh cắt giảm. Cuối quý II, tiếp tục phải ứng phó với dịch Covid-19 đợt 2 
làm cho một số sự kiện lớn của địa phương phải dừng tổ chức, như Lễ hội sâm 
Ngọc Linh, tổ chức Đại hội TDTT cấp xã … Đặc biệt liên tiếp các cơn bão lớn đã 
di vào miền Trung trong tháng 10 và tháng 11 đã làm thiệt hại lớn về người và tài 
sản trên địa bàn huyện. Thứ hai, năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng 
của đất nước, của địa phương, trong đó quan trọng nhất là phải tập trung tổ chức 
thành công Đại hội Đảng bộ các cấp. Thứ ba, đây cũng là năm kết thúc của hầu hết 
các chương trình phát triển KTXH của Chính phủ, của UBND tỉnh, đòi hỏi ngân 
sách các cấp phải tập trung cho các nhiệm vụ tổng kết, đánh giá, khống chế nợ 
đọng trong XDCB phát sinh … Đây là những áp lực rất lớn đối với công tác điều 
hành dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Trên cơ sở kết quả thực hiện các nhiệm vụ tài chính ngân sách và đầu tư 
XDCB đến hết tháng 10/2020, UBND huyện báo cáo kết quả ước thực hiện năm 
2020 như sau:

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Về lĩnh vực tài chính ngân sách
1.1. Thu ngân sách trên địa bàn
Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2020, ước đạt 45.679 triệu đồng, đạt 

120% so với kế hoạch, nhưng chỉ bằng 82% so với mức thực hiện năm trước. 
Trong đó:

- Điều tiết cho các cấp ngân sách, như sau:
+ Điều tiết cho NSTW, tỉnh 11.372 triệu đồng,
+ Điều tiết cho NSĐP 24.206 triệu đồng.

- Chi tiết theo nội dung thu, có:
+ Thu từ các sắc thuế 24.034 triệu đồng, đạt 90%.
+ Thu phí - lệ phí (kể cả trước bạ) 2.800 triệu đồng, đạt 102%.
+ Thu về nhà, đất, khoáng sản 16.845 triệu đồng, đạt 241%.
+ Thu khác 1.800 triệu đồng, đạt 119%.
+ Thu huy động đóng góp 200 triệu đồng,

1.2. Thu ngân sách địa phương
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Tổng thu ngân sách địa phương (Ngân sách địa phương được hiểu là bao 
gồm NS cấp huyện và NS cấp xã) năm 2020, ước đạt 1.150.422 triệu đồng, đạt 
133% chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó:

- Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 34.206 triệu đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

+ Bổ sung cân đối 201.909 triệu đồng.
+ Bổ sung có mục tiêu 666.442 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước 222.989 triệu đồng.
- Thu kết dư ngân sách: 22.311 triệu đồng.
- Thu từ ngân sách cấp xã nộp trả 2.565 triệu đồng.
Chi tiết theo cấp ngân sách, có:
a) Thu ngân sách cấp huyện 964.401 triệu đồng, đạt 133% so với số dự 

kiến, trong đó:
- Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 33.903 triệu đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

+ Bổ sung cân đối 168.107 triệu đồng.
+ Bổ sung có mục tiêu 564.054 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước 185.447 triệu đồng.
- Thu kết dư ngân sách 10.325 triệu đồng.
- Thu từ ngân sách cấp xã nộp trả 2.565 triệu đồng.
b) Thu ngân sách cấp xã 186.021 triệu đồng, đạt 137% so với số dự kiến, 

trong đó:
- Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 303 triệu đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

+ Bổ sung cân đối 33.802 triệu đồng.
+ Bổ sung có mục tiêu 102.387 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước 37.573 triệu đồng.
- Thu kết dư 11.986 triệu đồng.
1.3. Chi ngân sách nhà nước
Tổng chi ngân sách địa phương năm 2020 ước đạt 956.265 triệu đồng, đạt 

111% chỉ tiêu kế hoạch, trong đó:
1.3.1. Phân theo cấp ngân sách
- Chi ngân sách cấp huyện 789.096 triệu đồng, đạt 108%.
- Chi ngân sách cấp xã 167.169 triệu đồng, đạt 123%.
1.3.2. Phân theo nội dung chi
a) Chi đầu tư XDCB: 385.643 triệu đồng, đạt 114% chỉ tiêu kế hoạch giao, 

trong đó:
- Chi chương trình MTQG 107.785 triệu đồng.
- Chi từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW 134.273 triệu đồng.
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- Chi từ nguồn NS tỉnh hỗ trợ 75.820 triệu đồng.
- Chi từ nguồn ngân sách địa phương (bao gồm cả nguồn thu tiền sử dụng 

đất và huy động đóng góp) 67.765 triệu đồng.
b) Chi thường xuyên: 406.389 triệu đồng, đạt 105% chỉ tiêu kế hoạch, trong 

đó:
- Chi sự nghiệp giáo dục 175.680 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp đào tạo 917 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp y tế 346 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp VHTT-TDTT 9.044 triệu đồng.
- Chi SN phát thanh truyền hình 1.401 triệu đồng.
- Chi đảm bảo xã hội 27.716 triệu đồng.
- Chi quản lý hành chính 76.077 triệu đồng.
- Chi an ninh 2.487 triệu đồng.
- Chi quốc phòng 4.885 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp kinh tế 73.054 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp môi trường 2.199 triệu đồng.
- Chi SN khoa học công nghệ 169 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp theo Chương trình MTQG

+ Xây dựng nông thôn mới 10.180 triệu đồng.
+ Giảm nghèo bền vững 14.389 triệu đồng.

- Chi khác 7.845 triệu đồng.
c) Chi từ nguồn dự phòng ngân sách 4.034 triệu đồng.
d) Chi nộp trả ngân sách cấp trên 24.010 triệu đồng.
c) Chi bổ sung cho ngân sách xã: 136.189 triệu đồng, đạt 100% chỉ tiêu kế 

hoạch, trong đó:
- Bổ sung cân đối 33.802 triệu đồng.
- Bổ sung có mục tiêu 102.387 triệu đồng.
1.4. Dự phòng ngân sách
Dự phòng ngân sách năm 2020 là 4.034 triệu đồng (gồm DPNS cấp huyện: 

3.385 triệu đồng, DPNS cấp xã: 649 triệu đồng). Đã bố trí sử dụng 100% cho 
phòng chống Covid-19 và khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra.

1.5. Đánh giá nhận xét
a) Về thu ngân sách
Xét về tổng thể, dự kiến thu NSNN trên địa bàn năm 2020 đạt chỉ tiêu kế 

hoạch đề ra. Tuy nhiên kết quả đó là do tác động của một số khoản thu có mục tiêu 
không tính vào cân đối chi ngân sách, như thu tiền sử dụng đất (dự kiến vượt 117% 
chỉ tiêu dự toán), thu cấp tiền khai thác khoáng sản (vượt 3,6 lần so với dự toán). 
Thu từ các sắc thuế chỉ đạt 90% dự toán (hụt 2.706 triệu đồng); các khoản thu 
trong cân đối còn lại mặc dù xấp xỉ với dự toán, song do có tỷ trọng nhỏ trong tổng 
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thu NSNN, hoặc có tỷ lệ điều tiết về ngân sách cấp trên lớn (như thu cấp tiền khai 
thác khoáng sản) do vậy tổng các khoản thu trong cân đối chi ngân sách năm 2020 
mặc dù đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (vượt thu là 162 triệu đồng), nhưng năm 2020 
huyện Nam Trà My vẫn thiếu hụt nguồn cân đối chi NSĐP số tiền 3.204 triệu 
đồng, trong đó:

- Ngân sách huyện hụt thu 3.257 triệu đồng.
- Ngân sách xã vượt thu 53 triệu đồng.
Nguyên nhân của tình trạng này là do (1) trong 9 tháng đầu năm 2020 thời 

tiết khô hạn, làm giảm mạnh doanh thu từ các nhà máy thủy điện (sông Tranh và 
Trà Linh), kéo theo nguồn thu thuế tài nguyên (khoản thu điều tiết 100% cho 
NSĐP, chiếm 37% tổng thu NSNN trên địa bàn) chỉ đạt 70% so với dự toán; (2) lệ 
phí trước bạ không đạt dự toán do tác động của chính sách kích cầu của Chính phủ, 
thu khác ngân sách không đạt kế hoạch (hụt 489 triệu đồng). Nguồn thu thuế VAT 
đạt 113% dự toán (vượt 1.490 triệu đồng), song tỷ lệ điều tiết cho NSĐP chỉ có 
45% nên không bù đắp được phần thiếu hụt.

Thu ngân sách địa phương năm 2020 vượt nhiều so với số dự kiến huy động 
(vượt 33%) chủ yếu là do tác động của số bổ sung ngoài dự toán từ ngân sách tỉnh 
(tổng số bổ sung ngoài dự toán từ ngân sách tỉnh từ tháng 7/2020 đến thời điểm 
báo cáo là gần 54 tỷ đồng) và số thu chuyển nguồn, thu kết dư từ niên độ ngân 
sách năm 2019 rất lớn (gần 226 tỷ đồng). Tuy nhiên, các khoản phát sinh của thu 
NSĐP nói trên là các khoản thu có mục tiêu, mặt khác năm 2020 ngân sách tỉnh 
cũng hụt thu rất lớn nên UBND tỉnh đã có văn bản thông báo sẽ không hỗ trợ hụt 
thu cho các địa phương. Vì vậy để ứng phó với tình trạng hụt thu cân đối NSĐP 
nói trên, tại Kỳ họp lần thứ 13, UBND huyện đã trình HĐND huyện Phương án cắt 
giảm chi NSĐP để bù hụt thu. Chi tiết phương án cắt giảm chi, bù hụt thu sẽ báo 
cáo cụ thể tại phần III.

b) Về chi ngân sách
Chi đầu tư phát triển: So sánh với số liệu dự toán chi đầu tư phát triển thông 

qua tại Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND huyện, thì chi 
đầu tư phát triển của huyện đạt tỷ lệ 114%. Tuy nhiên, so sánh với tổng nguồn vốn 
đầu tư phát triển phát sinh đến thời điểm báo cáo (gồm kế hoạch vốn năm 2019 kéo 
dài và kế hoạch được Tỉnh giao sau ngày 01/7/2020), thì tỷ lệ giải ngân các nguồn 
vốn đầu tư phát triển chỉ đạt 72%. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển không thể giải 
ngân hết kế hoạch được giao ước tính trên 148 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Nguồn NSTW hỗ trợ theo mục tiêu, chỉ giải ngân được xấp xỉ 55%. Kế 
hoạch vốn không giải ngân được là trên 110 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn CTMT 
tăng trưởng xanh còn 56 tỷ, nguồn vốn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg, 
nguồn hỗ trợ các dự án cấp bách còn 44 tỷ đồng. Nguyên nhân là do kế hoạch vốn 
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được Tỉnh bố trí vượt quá tiến độ triển khai dự án (1), một số dự án bị chậm trễ 
trong khâu chuẩn bị đầu tư và bố trí vốn (2).

- Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ: Ước năm 2020 chỉ giải ngân được 71% kế 
hoạch vốn được giao. Kế hoạch vốn không giải ngân được là trên 30 tỷ đồng, trong 
đó Kế hoạch vốn sắp xếp ổn định dân cư còn lại trên 12 tỷ đồng (không giải ngân 
được do tác động của thời tiết), kế hoạch vốn dự án trồng rừng gỗ lớn còn lại 1,3 
tỷ đồng (do đến nay BQL dự án ĐTPT rừng vẫn chưa thực hiện các thủ tục theo 
quy định), kế hoạch vốn dự án đường Trà My – Phước Thành còn lại 10,7 tỷ đồng 
(không triển khai được do vướng chuyển đổi rừng).

Việc không giải ngân được các nguồn vốn trên là do nguyên nhân khách 
quan, UBND huyện đã có văn bản báo cáo, giải trình lý do với UBND tỉnh. Ngoài 
ra, trong tổng số vốn đã giải ngân, số tạm ứng chưa thanh toán đến thời điểm báo 
cáo vẫn duy trì ở mức cao (ước tính trên 72 tỷ đồng, chiếm xấp xỉ 19% tổng kế 
hoạch vốn đã giải ngân), trong đó có 19,798 tỷ đồng tạm ứng quá thời hạn kéo dài 
chưa thu hồi được (3).

Về chi thường xuyên: Hầu hết các nhiệm vụ chi thường xuyên đều đạt và 
vượt so với dự toán (tổng chi thường xuyên đạt 105% dự toán). Có một số nhiệm 
vụ chi tăng đột biến, như chi sự nghiệp kinh tế (tăng 57% do phát sinh nhiệm vụ 
khắc phục hậu quả thiên tai), chi khác ngân sách (tăng 99%  do phát sinh chi từ 
nguồn thu kết dư ngân sách cấp xã). Song bên cạnh đó cũng có một số nhiệm vụ 
triển khai rất chậm, như chi ứng dụng khoa học – công nghệ (ước chỉ đạt 42% và 
chưa giải ngân được nguồn kinh phí của năm 2019 chuyển sang), chi thực hiện các 
nhiệm vụ sự nghiệp theo Chương trình 30a (ước chỉ đạt 61% dự toán).

Về việc chấp hành dự toán ngân sách: Hầu hết các đơn vị dự toán đều chấp 
hành tốt dự toán được giao, tuân thủ đúng các quy định của Luật NSNN, Luật Kế 
toán, công tác kiểm sát chi qua KBNN được chú trọng. Tuy nhiên, việc sai sót 
trong quản lý tài chính vẫn còn diễn ra tại một số đơn vị, một số khoản chi chế độ 
chính sách chưa được kịp thời (4), công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại 
một số đơn vị chưa được chú trọng, một số nhiệm vụ chi bố trí ngay trong dự toán 
đầu năm những việc triển khai vẫn chậm trễ. Nguyên nhân khách quan là do các 
văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh không rõ ràng; đội ngũ nhân viên kế toán 
bị thiếu hụt. Nguyên nhân chủ quan là do chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các 
cấp, các ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác kế hoạch, dự báo 

1  Dự án Trồng rừng đầu nguồn Ngọc Linh có TMĐT là 150 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2018-2022, nhưng 
đến năm 2020 vốn bố trí vốn cho dự án đã là trên 140 tỷ đồng, nên không có khối lượng để giải ngân.
2  Dự án đường vào điểm ĐC-ĐC thôn 3 Trà Leng, Kè Nước Là đến cuối tháng 8/2020 mới được UBND tỉnh phê 
duyệt và bố trí vốn, do vậy không triển khai kịp các bước chuẩn bị đầu tư.
3  Gồm dự án đường ô tô đến Trung tâm xã Trà Tập, số tiền 2.398 triệu đồng (tạm ứng quá hạn từ năm 2009 đến 
nay), và dự án đường Măng Lùng – Đắc Lây, số tiền 17.400 triệu đồng (tạm ứng quá hạn từ 2018 đến nay).
4  Như chế độ giáo viên mầm non theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP (chậm trễ trong việc tổng hợp, báo cáo Tỉnh 
thẩm định), chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP (chậm trễ do chưa có hướng dẫn 
thi hành Luật Giáo dục 2019), chế độ theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP …
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chưa tốt, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ quản lý và nhân viên kế 
toán chưa tốt.

Tóm lại, về cơ bản công tác điều hành dự toán ngân sách năm 2020 đáp ứng 
yêu cầu phục vụ các mục tiêu phát triển KT-XH mà Nghị quyết HĐND huyện đã 
đề ra, đảm bảo cân đối, tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do một 
số nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan, nhất là do ảnh hưởng nặng nề của thiên 
tai, dịch bệnh nên dẫn đến hụt thu ngân sách địa phương, phải điều chỉnh lại một 
số nhiệm vụ chi cho phù hợp với tình hình thực tế; còn tồn tại một số hạn chế cần 
tiếp tục quan tâm khắc phục trong thời gian đến.

2. Về lĩnh vực kế hoạch đầu tư
2.1. Công tác quy hoạch, kế hoạch và chuẩn bị đầu tư
a) Về quy hoạch
Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện Quy hoạch tổng thể định hướng phát 

triển kinh tế - xã hội huyện Nam Trà My theo Quyết định số 1530/QĐ-UBND 
ngày 15/11/2012 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, theo Luật Quy hoạch số 
21/2017/QH14, thì cấp huyện không xây dựng quy hoạch phát triển KT-XH mà 
tích hợp chung vào Quy hoạch phát triển KT-XH cấp tỉnh. Trong năm 2020, 
UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho phòng Kinh tế và Hạ tầng triển khai lập Quy 
hoạch xây dựng vùng huyện Nam Trà My giai đoạn đến năm 2030 để kịp thời tích 
hợp vào Quy hoạch phát triển KT-XH cấp tỉnh. Nhiệm vụ và dự toán lập Quy 
hoạch xây dựng vùng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1236/QĐ-
UBND ngày 07/5/2020, hiện nay đang triển khai dở dang.

Về quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành: Đã chỉ đạo phòng Tài 
nguyên và Môi trường xây dựng Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; chỉ 
đạo UBND các xã tiến hành rà soát, cập nhật, điều chỉnh Quy hoạch xây dựng 
nông thôn mới cấp xã; tiếp tục đôn đốc phòng Kinh tế và Hạ tầng hoàn chỉnh, trình 
UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch xây dựng trung tâm hành chính huyện thành đô 
thị loại V miền núi. Tuy nhiên, do khó khăn về đội ngũ cán bộ chuyên trách công 
tác quản lý quy hoạch, kế hoạch nên việc triển khai còn chậm so với yêu cầu, nhất 
là Quy hoạch xây dựng TTHC huyện.

b) Về kế hoạch
Đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã tiến hành tổng kết, đánh 

giá việc thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016-2020 (Nghị 
quyết số 14/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 và Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 
20/12/2018 của HĐND huyện), trên cơ sở đó xây dựng Kế hoạch phát triển KT-
XH 5 năm giai đoạn 2021-2025 theo đúng hướng dẫn và dự kiến sẽ trình Kỳ họp 
thứ nhất, HĐND huyện khóa XII xem xét.

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, Đề án thực hiện Chương 
trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-
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2030 theo Nghị quyết số 120/2020/QH14 đã cơ bản hoàn thành công tác tổng hợp 
nhu cầu. Tuy nhiên, do kế hoạch đầu tư công của huyện phụ thuộc rất nhiều vào 
nguồn NSTW và ngân sách tỉnh, trong khi đó hiện nay ngoài nguồn XDCB tập 
trung theo phân cấp và kế hoạch vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa đường ĐH và 
GTNT, thì vốn thuộc các chương trình, dự án khác vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể 
nên chưa thể hoàn thành Kế hoạch. Để chủ động chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư 
công 2021-2025, UBND huyện đã lựa chọn một số danh mục ưu tiên, trình HĐND 
huyện thống nhất để triển khai trước công tác chuẩn bị đầu tư – chi tiết trong phụ 
lục kèm theo. Sau khi có kế hoạch vốn cụ thể của từng chương trình, UBND huyện 
sẽ trình HĐND huyện xem xét quyết định.

Về các kế hoạch chuyên đề: UBND huyện đã giao các cơ quan chuyên môn 
tập trung xxây dựng một số đề án, kế hoạch chuyên đề, gồm: Đề án Kiên cố hóa 
đường ĐH và giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025, Đề án mở đường ô tô 
đến các thôn, giai đoạn 2021-2025, Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia về 
cơ sở vật chất, giai đoạn 2021-2025, Đề án xây dựng xã Trà Linh đạt chuẩn nông 
thôn mới vào năm 2025, Đề án cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng Trung tâm hành 
chính huyện, Đề án xây dựng Trung tâm văn hóa – thể thao các xã, các thôn giai 
đoạn 2021-2025, Đề án thu gom, xử lý rác thải cho toàn huyện giai đoạn 2021-
2025 … Sau khi hoàn thành sẽ trình HĐND huyện xem xét quyết định.

c) Công tác chuẩn bị xúc tiến, thu hút đầu tư:
Tiếp tục phối hợp với sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh cấp 

phép cho một số doanh nghiệp đầu tư trồng sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa 
bàn huyện. Thông báo thỏa thuận địa điểm và hỗ trợ các thủ tục để Công ty Cổ 
phần Nông sản và Dược liệu Trà My đầu tư Nhà máy sản xuất nông sản và dược 
liệu tại Cụm Công nghiệp Trà Mai – Trà Don. Hiện dự án này đã được UBND tỉnh 
quyết định chủ trương đầu tư, phía Công ty đang triển khai các bước tiếp theo để 
đầu tư xây dựng Nhà máy. Dự kiến sau khi đi vào hoạt động Nhà máy sẽ giúp ổn 
định đầu ra cho nông sản và dược liệu trên địa bàn huyện.

Tiếp tục xúc tiến làm việc đề nghị HĐND, UBND tỉnh thống nhất hỗ trợ đầu 
tư một số dự án trọng điểm, đó là:

- Đăng ký một số dự án trọng điểm xin NSTW hỗ trợ trong Kế hoạch đầu tư 
công 2021-2025, như: Kè bảo vệ sông Tranh, các dự án hạ tầng vùng sâm Ngọc 
Linh, Phát triển vùng trồng dược liệu quý (Sâm Ngọc Linh và các loại cây dược 
liệu quý bản địa), Trung tâm nhân giống ứng dụng công nghệ cao …

- Dự án nâng cấp, mở rộng đường Trà Tập – Trà Cang – Trà Linh thuộc 
vùng ATK (dự kiến TMĐT 141 tỷ đồng từ nguồn NSTW hỗ trợ theo Chương trình 
mục tiêu trên địa bàn trọng điểm về QP-AN giai đoạn 2021-2025).

- Dự án đường giao thông vào điểm ĐC-ĐC thôn 3 Trà Leng (TMĐT 25 tỷ 
đồng, nguồn NSTW hỗ trợ theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg).
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- Dự án Kè bảo vệ sông Nước Là khu TTHC huyện (TMĐT 57 tỷ đồng, 
nguồn NSTW hỗ trợ các dự án cấp bách và ngân sách huyện đối ứng).

Ngoài ra, đang xúc tiến hỗ trợ BQL các dự án ĐTXD tỉnh để hoàn thành các 
thủ tục triển khai dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho 
đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM); xúc tiến dự án hỗ trợ của tổ chức Tầm nhìn 
Thế giới trên địa bàn 5 xã, tranh thủ huy động một số nguồn tài trợ của các tổ chức 
khác, như: Quỹ Thiện tâm – Tập đoàn VinGroup (thông qua Bộ CHQS tỉnh), Ngân 
hàng Công thương Việt Nam, CLB Ấm tỉnh yêu thương – TP Hồ Chí Minh … để 
đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở thiết yếu trên địa bàn các xã.

2.2. Về công tác thực hiện đầu tư
Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 (không kể kế hoạch năm 

2019 kéo dài) đến thời điểm báo cáo là 380.638 triệu đồng, đã phân bổ sử dụng 
như sau:

a) Chi đầu tư XDCB: 365.710 triệu đồng, trong đó:
- Bố trí thanh toán KLHT của 19 công trình, với tổng KH vốn 3.722 triệu 

đồng, chiếm tỷ lệ 1,02%.
- Bố trí cho 74 công trình chuyển tiếp, với tổng KH vốn 203.243 triệu đồng, 

chiếm tỷ lệ 55,57%.
- Bố trí cho 56 công trình khởi công mới, với tổng KH vốn 158.745 triệu 

đồng, chiếm tỷ lệ 43,41%.
b) Chi đầu tư phát triển khác: 14.928 triệu đồng, trong đó:
- Chi thực hiện sắp xếp, ổn định dân cư theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh, số tiền 5.146 triệu đồng.
- Chi thực hiện chính sách hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo là người có công 

cách mạng, số tiền 820 triệu đồng.
- Chi thực hiện dự án Bảo vệ và phát triển rừng, số tiền 1.339 triệu đồng (tuy 

nhiên dự án này chưa hoàn thành thủ tục đầu tư).
- Chi hỗ trợ các xã làm đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 

55/NQ-HĐND của HĐND huyện, số tiền 2.500 triệu đồng.
- Chi khắc phục hậu quả thiên tai, số tiền 5.123 triệu đồng.
Về thực hiện đầu tư, dự kiến đến hết tháng 12/2020, hoàn thành đưa vào sử 

dụng 40 công trình các loại. Tổng giá trị khối lượng thực hiện trong năm 2018 ước 
đạt 150 tỷ đồng, tương ứng khoảng 70% so với yêu cầu.

Về giải ngân, dự kiến giải ngân vốn đầu tư công đến hết năm 2020 (kể cả 
nguồn vốn thuộc kế hoạch năm 2019 kéo dài) là 385.642 triệu đồng, bằng 72% 
tổng kế hoạch vốn được giao. Tuy nhiên, trong tổng số vốn đã giải ngân, dự kiến 
số tạm ứng chưa đủ điều kiện thanh toán vẫn khá lớn, khoảng trên 60 tỷ đồng. Như 
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vậy, dự kiến nguồn vốn đầu tư XDCB phải chuyển nguồn sang năm 2021 là rất 
cao, xấp xỉ 208 tỷ đồng.

Về kết thúc đầu tư, thực hiện theo phân cấp trong năm 2020 (tính đến hết 
30/11/2020) đã thẩm tra, phê duyệt quyết toán của 39 dự án, với tổng giá trị phê 
duyệt là 94.761 triệu đồng. Công tác quyết toán dự án hoàn thành được quan tâm 
chỉ đạo quyết liệt, UBND huyện đã chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ 
quyết toán, vì vậy đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn có một số đơn 
vị chủ đầu tư chưa nghiêm túc thực hiện công tác này. Công tác duy tu bảo dưỡng, 
bảo trì tiếp tục được quan tâm chú trọng, tuy nhiên đợt mưa bão trong tháng 10 và 
11 vừa qua đã gây thiệt hại lớn cho các công trình công cộng trên địa bàn; nhu cầu 
kinh phí khắc phục là rất lớn, UBND huyện đã có văn bản báo cáo và đề nghị 
UBND tỉnh xem xét hỗ trợ.

2.3. Nợ khối lượng XDCB hoàn thành
a) Nợ phát sinh đến hết năm 2020: Ước tính tổng số nợ XDCB (bao gồm cả 

nợ KLHT các dự án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư) đến hết 
ngày 31/12/2020 là 14.398 triệu đồng, trong đó:

- Thuộc trách nhiệm trả nợ của TW, tỉnh 3.400 triệu đồng.
- Thuộc trách nhiệm trả nợ của huyện

+ Nợ XDCB hoàn thành 8.483 triệu đồng.
+ Nợ sự nghiệp có tính chất đầu tư 2.515 triệu đồng.

Riêng các dự án thuộc Chương trình MTQG đều có phần tham gia đóng góp 
của nhân dân, đồng thời giá trị quyết toán thường thấp hơn so với TMĐT được 
duyệt (do giảm thầu, không sử dụng hết dự phòng phí …). Các giá trị này được xác 
định cụ thể khi dự án được phê duyệt quyết toán và sẽ góp phần làm giảm số nợ dự 
kiến nói trên. Vì vậy có thể khẳng định nợ đọng XDCB của huyện nằm trong tầm 
kiểm soát và sẽ thanh toán dứt điểm sau khi thực hiện xong công tác quyết toán dự 
án hoàn thành.

b) Nhu cầu vốn hoàn thành các dự án thuộc Kế hoạch trung hạn 2016-2020 
đã triển khai đến thời điểm báo cáo: Ước tính trên 481 tỷ đồng, trong đó thuộc 
trách nhiệm bố trí vốn của NSĐP là gần 110 tỷ đồng. Tuy nhiên, do có một số dự 
án trọng điểm vướng thủ tục chưa thể triển khai được, dự kiến phải chuyển tiếp 
sang giai đoạn 2021-2025 thực hiện nên nhu cầu vốn NSĐP để hoàn thành các dự 
án đã triển khai là khoảng 50 tỷ đồng. Các dự án phải chuyển tiếp sang giai đoạn 
2021-2025, gồm:

- Dự án đường Trà My – Phước Thành qua vùng sản xuất dược liệu do ngân 
sách tỉnh hỗ trợ, TMĐT 308 tỷ đồng; theo cơ chế của tỉnh, ngân sách huyện phải tự 
đảm bảo chi phí đền bù GPMB 31 tỷ đồng.

- Dự án đường Măng Lùng – Đắc Lây, TMĐT 130 tỷ đồng, ngân sách huyện 
phải đối ứng 28 tỷ đồng.



11

2.4. Đánh giá, nhận xét
a) Đối với công tác quy hoạch, kế hoạch
Trong điều kiện hạn chế về nguồn lực (cả về nhân lực lẫn tài lực), để có thể 

khai thác có hiệu quả các tiềm năng, tận dụng tốt các cơ hội để hoàn thành các chỉ 
tiêu phát triển KTXH và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, công tác quy 
hoạch, kế hoạch là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên trong những năm 
qua công tác này chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của các cấp, các ngành, 
thể hiện ở việc quy hoạch còn mang tính hình thức, đối phó; một số nhiệm vụ quy 
hoạch triển khai quá chậm trễ; một số kế hoạch chưa đề xuất được các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với nguồn lực và điều kiện thực tế địa phương, dẫn 
đến lúng túng, bị động trong triển khai thực hiện. Nguyên nhân của thực trạng này 
là do: (1) các ban ngành, các xã chưa nhận thức rõ vai trò, mục đích, ý nghĩa của 
công tác quy hoạch, kế hoạch, (2) chưa có sự phối hợp, gắn kết giữa các ngành, các 
địa phương trong triển khai thực hiện, và (3) lực lượng cán bộ làm công tác kế 
hoạch còn mỏng về số lượng, yếu về năng lực nên chưa đáp ứng được yêu cầu 
trong tình hình mới.

Năm 2020 là kết thúc của giai đoạn 2016-2020 và cũng là năm bản lề của 
giai đoạn 5 năm kế tiếp 2021-2025, vì vậy UBND huyện sẽ tập trung chỉ đạo nâng 
cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch; nghiên cứu kỹ tình hình thực tế địa 
phương, dự báo tốt xu thế phát triển để đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù 
hợp với khả năng huy động nguồn lực để có thể xây dựng và triển khai thực hiện 
tốt Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm đến.

b) Đối với công tác quản lý các dự án đầu tư
Bên cạnh những mặt làm được, công tác quản lý các dự án đầu tư trong năm 

2020 vẫn còn rất nhiều tồn tại cần tập trung khắc phục, đó là: Công tác khảo sát, 
chuẩn bị ban đầu chưa tốt, chỉ tập trung vào yếu tố kỹ thuật và chi phí mà chưa tính 
toán đến các hiệu quả về kinh tế xã hội dẫn đến bị động, lúng túng trong tổ chức 
thực hiện; chất lượng hồ sơ đầu vào không đảm bảo, một số chủ đầu tư có tâm lý ỷ 
lại vào tư vấn, khoán trắng cho nhà thầu; công tác giải phóng mặt bằng các dự án 
chậm trễ; năng lực và tinh thần trách nhiệm của một số cơ quan quản lý đầu tư 
chưa cao (5); công tác quyết toán dự án hoàn thành chậm trễ; và chưa chú trọng đến 
công tác quản lý, vận hành sau đầu tư (6). UBND huyện nghiêm túc nhìn nhận các 
tồn tại này và sẽ có những giải pháp quyết liệt trong năm 2021.

III. ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 
2020 ĐỂ ỨNG PHÓ HỤT THU, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI VÀ 
THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ KHÁC.

5  Thời gian thẩm định hồ sơ TK-DT kéo dài; chậm trễ trong công tác nghiệm thu làm ảnh hưởng đến thời gian 
quyết toán dự án hoàn thành.
6  Nhiều công trình mới bàn giao đưa vào sử dụng đã bị hư hỏng. Nguyên nhân là do việc quản lý vận hành của cộng 
đồng hưởng lợi chưa tốt, nhất là các dự án nước sinh hoạt, thủy lợi.
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1. Phương án sử dụng vượt thu tiền sử dụng đất năm 2020
Tại Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 25/12/2019, HĐND huyện giao dự 

toán thu tiền sử dụng đất năm 2020 là 6.000 triệu đồng. Ước tính số thu thực tế 
năm 2020 là 13.000 triệu đồng. Như vậy vượt thu tiền sử dụng đất 7.000 triệu 
đồng. Căn cứ khoản 3, Điều 5 – Quy định về một số giải pháp chủ yếu điều hành 
kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán thu, chi NSNN năm 2020, ban hành theo 
Quyết định số 4123/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam, 
UBND huyện đề xuất phương án sử dụng nguồn vượt thu thu tiền sử dụng năm 
2020 nói trên, như sau:

a) Trích nộp Quỹ phát triển đất tỉnh (20%), số tiền 1.400 triệu đồng.
b) Bố trí cho nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy CNQSD đất theo 

quy định của UBND tỉnh (tối thiểu 10%), gồm:
- Đo đạc, kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất lần đầu cho các đơn vị 

trường học trên địa bàn huyện, số tiền 500 triệu đồng.
- Đo đạc, bổ sung, chính lý bản đồ địa chính, kê khai, đăng ký cấp giấy 

CNQSD đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân xã Trà Vân (dự toán đã lập 
1.034 triệu đồng; kinh phí ngân sách tỉnh cấp năm 2020 là 325 triệu đồng; còn 
thiếu 709 triệu đồng), số tiền 650 triệu đồng (7).

c) Bố trí cho công tác bồi thường, GPMB do thu hồi đất xây dựng:
- Trụ sở làm việc UBND xã Trà Tập, dự kiến số tiền 500 triệu đồng.
- Mở rộng trường PTDTBT-THCS Trà Tập để xây dựng trường đạt chuẩn 

quốc gia giai đoạn 2021-2025, dự kiến số tiền 400 triệu đồng.
d) Thực hiện rà soát, điều chỉnh lại Quy hoạch xây dựng nông thôn mới, Đề 

án xây dựng nông thôn mới các xã.
- Mức hỗ trợ: 50 triệu đồng/xã.
- Kinh phí thực hiện: 450 triệu đồng (riêng xã Trà Mai đã thực hiện).
e) Phần còn lại 3.100 triệu đồng, đề nghị bố trí cho nhiệm vụ chỉnh trang đô 

thị TTHC huyện (8).
Do hiện nay đã vào cuối năm 2020, nguồn vượt thu tiền sử dụng đất nói trên 

sẽ chuyển nguồn sang năm 2021 để phân bổ thực hiện. Trường hợp, số dự kiến 
vượt thu tiền sử dụng đất không đạt, sẽ cắt giảm phần bố trí cho nhiệm vụ chỉnh 
trang đô thị TTHC huyện theo mức tương ứng.

7 Theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 26/4/2017 của HĐND huyện thì dự kiến nhu cầu kinh phí đo vẽ bản đồ, 
giao đất, cấp giấy CNQSD đât lâm nghiệp trên địa bàn huyện là 9.363 triệu đòng; nguồn kinh phí thực hiện là từ 
ngân sách tỉnh hỗ trợ. Tuy nhiên đến nay ngân sách tỉnh chỉ mới hỗ trợ 325 triệu đồng. Vì vậy đề nghị triển khai 
thực hiện thí điểm tại xã Trà Vân.
8  Thực hiện các dự án: Nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang hệ thống thoát nước và vỉa hè khu vực trung tâm hành chính 
huyện; Nâng cấp các tuyến đường nội bộ TTHC huyện.
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2. Phương án điều chỉnh một số nhiệm vụ chi trong dự toán NSNN năm 
2020 để bù hụt thu, khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện các nhiệm vụ 
phát sinh

Tại Kỳ họp lần thứ 13, HĐND huyện khóa XI đã thông qua Phương án chủ 
động ứng phó hụt thu và dịch bệnh trong 6 tháng cuối năm 2020 (Nghị quyết số 
77/NQ-HĐND ngày 07/7/2020). Nay UBND huyện báo cáo Phương án cụ thể như 
sau:

1. Cắt giảm một số nhiệm vụ chi NSĐP năm 2020
1.1. Chi đầu tư phát triển: Đối với các dự án khởi công mới thuộc Chương 

trình MTQG, chỉ bố trí phần vốn ngân sách huyện đối ứng để đảm bảo không có 
dự án nào có tổng vốn bố trí dưới 70% so với TMĐT được phê duyệt. Như vậy, 
nguồn chi đầu tư XDCB thuộc ngân sách huyện (nguồn ĐTPT khác) đề nghị cắt 
giảm là 5.123 triệu đồng.

1.2. Chi thường xuyên
a) Sự nghiệp giáo dục: Cắt giảm 1.000 triệu đồng, tiết kiệm chi của các nội 

dung tổ chức gặp mặt HSSV các trường, chi sự nghiệp giáo dục khác ...
b) Sự nghiệp đào tạo: Cắt giảm 950 triệu đồng, gồm các nhiệm vụ:
- Dự nguồn tái lập TTBDCT huyện (không thực hiện) 300 triệu đồng.
- Hỗ trợ cán bộ đi học (không thực hiện do đã được hưởng chế độ của tỉnh) 

150 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp đào tạo khác 500 triệu đồng.
c) Sự nghiệp y tế: Cắt giảm 52 triệu đồng, tiết kiệm chi.
d) Sự nghiệp VHTT-TDTT: Cắt giảm 1.447 triệu đồng, của các nhiệm vụ:
- Không tham gia Hội thi TDTT các DTTS tỉnh Quảng Nam lần thứ 2 (do 

ảnh hưởng Covid-19) 1.000 triệu đồng.
- Làm nhà sinh hoạt cộng đồng 300 triệu đồng.
- Tiết kiện chi các nhiệm vụ VHTT-TDTT khác: 147 triệu đồng.
d) Đảm bảo xã hội: Cắt giảm 569 triệu đồng, của các nhiệm vụ:
- Hỗ trợ tết Nguyên đán 2020 theo cơ chế của huyện (không sử dụng hết dự 

toán bố trí) 114 triệu đồng.
- Thực hiện thưởng thoát nghèo theo cơ chế của huyện (không sử dụng hết 

dự toán bố trí) 116 triệu đồng.
- Chi trả dịch vụ qua Bưu điện (NS tỉnh hoàn trả) 339 triệu đồng.
e) Quản lý hành chính: Cắt giảm 1.188 triệu đồng, nguồn bố trí xây dựng Kế 

hoạch KT-XH 2021-2025 (chuyển qua 2021 thực hiện) và dự phòng cho các nhiệm 
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vụ chi khác theo chỉ đạo, điều hành của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND 
huyện.

f) Sự nghiệp kinh tế: Cắt giảm 2.200 triệu đồng, của các nhiệm vụ:
- Bố trí chỉnh trang khu đô thị TTHC huyện (không có khả năng giải ngân vì 

chưa hoàn thành thủ tục) 1.700 triệu đồng.
- Tiết kiệm chi các nhiệm vụ kinh tế khác 500 triệu đồng.
g) Sự nghiệp môi trường: Cắt giảm 1.000 triệu đồng, nguồn bố trí lập dự án 

đầu tư Bãi xử lý rác TTHC huyện và nguồn hỗ trợ cải thiện vệ sinh môi trường các 
khu dân cư chưa sử dụng hết.

h) Chi khác: Cắt giảm 100 triệu đồng, phần dự nguồn hỗ trợ hoạt động các 
cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn.

1.3. Dự phòng ngân sách huyện: Dự toán năm 2020 bố trí 3.385 triệu đồng, 
đã bố trí chi phòng chống Covid (2 đợt) hết 1.359 triệu đồng, còn lại 2.026 triệu 
đồng, cắt giảm toàn bộ.

Tổng cộng các khoản cắt giảm chi ngân sách năm 2020 là 15.655 triệu đồng 
(Mười lăm tỷ, sáu trăm năm mươi lăm triệu đồng).

2. Phương án sử dụng nguồn cắt giảm chi ngân sách năm 2020
2.1. Bù hụt thu cân đối NSĐP năm 2020, số tiền 3.257 triệu đồng. Trường 

hợp số hụt thu thực tế thấp hơn mức dự kiến thì sử dụng nguồn còn thừa cho nhiệm 
vụ chi khắc phục hậu quả thiên tai.

2.2. Bổ sung cho một số nhiệm vụ phát sinh
a) Bổ sung nguồn Đảm bảo xã hội, số tiền 324 triệu đồng, để:
- Bổ sung nguồn chi trợ cấp đột xuất cho các trường hợp bị chết, mất tích, bị 

thương do thiên tai Theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
- Hỗ trợ tăng thêm nguồn chi ĐBXH cho các xã để mua lương thực, thực 

phẩm, mua sắm dụng cụ cần thiết thực hiện tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả 
thiên tai tại các xã.

b) Bổ sung nguồn chi sự nghiệp VHTT-TDTT, số tiền 800 triệu đồng, để hỗ 
trợ các xã: Trà Dơn, Trà Tập, Trà Nam và Trà Vân mua sắm tài sản, trang thiết bị 
cần thiết cho các Nhà văn hóa xã mới xây dựng. Mức hỗ trợ: 200 triệu đồng/xã.

c) Bổ sung nguồn chi QLHC, để hỗ trợ xã Trà Leng mua sắm, trang bị lại 
các máy móc, thiết bị phục vụ công tác (gần như toàn bộ máy móc, thiết bị phục vụ 
công tác của xã Trà Leng bị hư hỏng do thiên tai), số tiền 78 triệu đồng.

2.3. Điều chuyển cho nhiệm vụ khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, số 
tiền 11.196 triệu đồng, trong đó ưu tiên cho các nhiệm vụ sau:

- Chi cho công tác cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn.
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- Chi cho công tác thông tuyến tạm thời để phục vụ công tác cứu hộ, cứu 
nạn, tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho các xã.

- Chi trợ cấp đột xuất cho các trường hợp bị chết, mất tích, bị thương do 
thiên tai Theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ (phần phát sinh 
ngoài số đã cấp, nếu có).

- Chi hỗ trợ khôi phục nhà cửa, ổn định dân sinh (trường hợp nguồn NSTW, 
ngân sách tỉnh hỗ trợ còn thiếu, nếu có).

- Chi thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản 
xuất vùng bị thiệt hai do thiên tai theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính 
phủ và Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam (trường 
hợp nguồn NSTW, ngân sách tỉnh hỗ trợ còn thiếu, nếu có).

- Kết hợp với nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ để chi khắc phục, sửa chữa hư 
hỏng tại các công trình công cộng.

Phần thứ II:
PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU - CHI NSNN

VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2021

Nghị quyết số 122/2020/QH14 của Quốc hội (khoản 5, Điều 1) đã thống 
nhất kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 sang năm 
2021. Vì vậy, đối với dự toán chi thường xuyên, UBND tỉnh tiếp tục phân bổ dựa 
trên các tiêu chí, định mức ban hành tại Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 
08/12/2016, số 20/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 và số 23/2017/QĐ-UBND 
ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh. Riêng đối với dự toán chi đầu tư XDCB, thực 
hiện theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Dự toán thu, chi NSNN năm 2021 đã được HĐND tỉnh quyết nghị thông qua 
tại Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 08/12/2020, theo đó đối với Nam Trà My: 
Dự toán chi đầu tư XDCB giảm mạnh, còn 16.348 triệu đồng (bằng 75% so với 
năm 2020); dự toán chi thường xuyên hầu hết điều chỉnh về mức phân bổ của năm 
2017; một số nhiệm vụ có mục tiêu cũng bị cắt giảm so với năm trước.

Căn cứ dự toán Tỉnh giao và tình hình thực tế tại địa phương, UBND huyện 
xây dựng phương án phân bổ dự toán thu – chi NSNN và kế hoạch vốn đầu tư 
XDCB năm 2021, như sau:

I. Dự toán thu NSNN năm 2021
1. Thu NSNN trên địa bàn
Dự toán thu NSNN trên địa bàn Tỉnh giao năm 2021 là 33.350 triệu đồng, 

bằng 96% so với năm 2020, trong đó thu tiền sử dụng đất 3.000 triệu đồng. Loại 
trừ khoản thu tiền sử dụng đất thì nguồn thu chính của địa phương là thuế giá trị 
gia tăng, thuế tài nguyên và lệ phí trước bạ (chiếm xấp xỉ 85% tổng thu NSNN trên 
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địa bàn); các nguồn thu còn lại chiếm tỷ trọng không đáng kể hoặc thiếu bền vững. 
Trên cơ sở dự báo và phân tích các yếu tố tác động, đối với từng nguồn thu, UBND 
huyện đề xuất:

- Đối với chỉ tiêu Thuế tài nguyên: Dự toán Tỉnh giao 11.070 triệu đồng, 
trong đó phần do Cục Thuế quản lý thu (thủy điện sông Tranh) chiến gần 90%, 
không thuộc phạm vi quản lý, đôn đốc của Huyện. Mặt khác, nguồn thu này phụ 
thuộc khá nhiều vào yếu tố thời tiết. Trước tác động cực đoan của biến đổi khí hậu 
thì thì chỉ tiêu này tương đối khó thực hiện. Vì vậy đề nghị dự toán thu của Huyện 
lấy bằng mức Tỉnh giao.

- Đối với các sắc thuế khác và phí – lệ phí: Do tác động nặng nề của dịch 
covid-19, để thúc đẩy khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh, hiện nay 
Chính phủ đã ban hành nhiều giải pháp hỗ trợ như giãn thuế, miễn thuế, giảm 50% 
thuế trước bạ đối với xe ô tô nội địa … Các chính sách này sẽ tác động trực tiếp 
đến nguồn thu từ sác sắc thuế. Bên cạnh đó, diễn biến dịch bệnh vẫn rất khó lường, 
do vậy UBND huyện đề xuất giữ nguyên dự toán các khoản thu này như mức Tỉnh 
giao.

Riêng đối với tiền sử dụng đất, dự toán Tỉnh giao 3.000 triệu đồng. Hiện nay 
tiếp tục khai thác quỹ đất còn lại tại khu dân cư Trung tâm huyện và một số vị trí 
khác; công tác khai thác quỹ đất trên địa bàn huyện thời gian qua được thực hiện 
khá tốt; hơn nữa nguồn thu này được phân bổ sử dụng theo tiến độ thu, không ảnh 
hưởng đến cân đối chi NSĐP. Vì vậy đề xuất tăng chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất 
năm 2021 lên 6.000 triệu đồng (gấp đôi so với dự toán Tỉnh giao).

Với phương án như trên, UBND huyện đề xuất dự toán thu NSNN trên địa 
bàn năm 2021 là 36.350 triệu đồng, tăng 9% so với dự toán Tỉnh giao, đồng thời 
đề ra chỉ tiêu phấn đấu, số thu NSNN trên địa bàn huyện năm 2021 tăng trên 10% 
so với dự toán đề ra, cụ thể như sau:

1.1. Phân theo cấp quản lý, có:
- Cục Thuế tỉnh quản lý thu 12.900 triệu đồng.
- Chi cục Thuế quản lý thu 23.450 triệu đồng.
1.2. Phân theo nội dung thu, có:
- Thuế giá trị gia tăng 12.710 triệu đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 310 triệu đồng.
- Thuế tài nguyên 11.070 triệu đồng.
- Thuế thu nhập cá nhân 350 triệu đồng.
- Lệ phí trước bạ 2.000 triệu đồng.
- Các loại phí, lệ phí khác 610 triệu đồng.
- Tiền sử dụng đất 6.000 triệu đồng.
- Các khoản thu khác 3.000 triệu đồng.
1.3. Căn cứ vào quy định về phân cấp và phân chia nguồn thu giữa các cấp 

ngân sách ban hành theo Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của 
UBND tỉnh Quảng Nam, thì phần thu NSNN trên địa bàn địa phương (huyện, xã) 
được hưởng là: 27.522 triệu đồng, gồm:
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- Các khoản thu có mục tiêu (gồm thu tiền sử dụng đất và thu phí bảo vệ môi 
trường) 6.120 triệu đồng.

- Các khoản thu cân đối chi NSĐP 21.402 triệu đồng.
2. Thu ngân sách địa phương
Thu ngân sách địa phương (được hiểu là thu ngân sách cấp huyện và thu 

ngân sách cấp xã) năm 2021 là 438.227 triệu đồng (bao gồm cả khoản chi bổ 
sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách cấp xã 65.384 triệu đồng), gồm các 
khoản sau:

2.1. Thu nội địa
- Các khoản thu có mục tiêu 6.120 triệu đồng.
- Các khoản thu cân đối chi NSĐP 21.402 triệu đồng.
2.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
- Bổ sung cân đối 202.436 triệu đồng.
- Bổ sung có mục tiêu 208.269 triệu đồng.
II. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021
1. Nguyên tắc phân bổ dự toán chi NSĐP năm 2021
a) Phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất
Nguồn thu tiền sử dụng đất được phân bổ sử dụng phù hợp với tiến độ thu 

và theo nguyên tắc sau:
Bố trí để thanh toán các khoản chi phát sinh cho chính lô đất đó. Tuy nhiên, 

các khoản chi này đã được khấu trừ trong các năm trước, vì vậy trong năm 2021, 
bố trí cho các nhiệm vụ sau:

- Trích nộp Quỹ phát triển đất 20%.
- Bố trí cho nhiệm vụ đo đạc, cấp giấy CNQSD đất 10%.
- Phần còn lại bố trí đối ứng thực hiện các chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tại các xã.
b) Phân bổ chi đầu tư phát triển
Đối với các nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, hỗ trợ 

có mục tiêu từ ngân sách tỉnh: Thực hiện phân bổ theo đúng mục tiêu, danh mục và 
hạn mức kế hoạch vốn được phân bổ. Theo dự toán Tỉnh giao, tổng nguồn vốn đầu 
tư phát triển thuộc NSTW, ngân sách tỉnh được giao là 29.573 triệu đồng, bố trí 
cho các nhiệm vụ sau:

- Bố trí thanh toán KLHT dự án đường Tắc Pong – Tắc Ngo, đường Trà 
Linh – Măng Lùng 2.045 triệu đồng.

- Bố trí thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án Nâng cấp đường ATK, 
tuyến Trà Cang – Trà Linh (đề xuất đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-
2025 nguồn NSTW 3.000 triệu đồng.
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- Bố trí tiếp cho dự án Đường giao thông vào điểm định canh – định cư thôn 
3 Trà Leng 7.000 triệu đồng.

- Thực hiện các Đề án theo Nghị quyết của HĐND tỉnh 10.428 triệu đồng.
- Hỗ trợ thực hiện dự án Trồng rừng đầu nguồn Ngọc Linh (phần NS tỉnh 

đối ứng theo quyết định phê duyệt dự án) 1.000 triệu đồng.
- Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về làm đường giao thông vào các 

vùng sản xuất dược liệu tập trung 6.100 triệu đồng.
Đối với các nguồn vốn thuộc phân cấp quản lý của huyện (XDCB tập trung, 

tiền sử dụng đất, các khoản giảm chi thường xuyên để bố trí cho đầu tư phát triển 
…), dự kiến tổng nguồn 58.926 triệu đồng, ưu tiên sử dụng để đối ứng thực hiện 
các dự án thuộc Chương trình MTQG, đối ứng các dự án do NSTW, ngân sách tỉnh 
hỗ trợ, đối ứng các chương trình, dự án theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, thanh 
toán nợ KLHT các dự án do ngân sách huyện đầu tư. Phần còn lại bố trí để thực 
hiện các dự án mới, thật sự cần thiết. Việc phân bổ vốn tuân thủ nguyên tắc sau:

- Đối với các dự án hoàn thành, đã được cấp thẩm quyền phê duyệt quyết 
toán: Bố trí đủ 100% phần vốn thuộc trách nhiệm của ngân sách huyện (9).

- Đối với các dự án chuyển tiếp thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 
2016-2020 hoặc các dự án chuyển tiếp do ngân sách huyện trực tiếp đầu tư: Bố trí 
vốn để đảm bảo tổng vốn bố trí cho dự án không thấp hơn 90% TMĐT được cấp 
thẩm quyền phê duyệt (10).

- Đối với các dự án chuyển tiếp khác: Bố trí vốn tùy theo khả năng, nhưng 
phải tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công (11).

- Bố trí thực hiện Đề án hỗ trợ các xã làm BTNT theo Nghị quyết số 55/NQ-
HĐND ngày 26/4/2019 của HĐND huyện.

- Đối với các dự án khởi công mới: Bố trí vốn tối thiểu 30% so với TMĐT 
để khởi công dự án, trừ các dự án chuẩn bị đầu tư.

Với nguyên tắc phân bổ vốn như trên, nhu cầu vốn thực hiện các dự án 
chuyển tiếp là 20.192 triệu đồng; bố trí hỗ trợ các xã làm BTNT 2.500 triệu đồng; 
phần còn lại bố trí khởi công mới các dự án sau đây:

(1) Khắc phục thiệt hại mưa lũ các tuyến giao thông (12); GPMB xây dựng 
các khu tái định cư mới cho các hộ bị trôi, sập nhà cửa tại Trà Leng và Trà Vân, số 
tiền 23.107 triệu đồng.

9  Đến thời điểm báo cáo, không có dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán còn nợ khối lượng.
10 Năm 2020 là năm kết thúc của các Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2016-2020. Hiện chưa có hướng dẫn của cấp thẩm quyền về việc kéo dài thời gian thực hiện Chương trình, do 
vậy phần vốn còn lại tạm thời do ngân sách huyện đảm bảo. Trường hợp các Chương trình này tiếp tục kéo dài sang 
năm 2021, UBND huyện sẽ bố trí lại nguồn vốn phù hợp với quy định.
11 Khoản 2, Điều 52 – Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 quy định: “Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm B 
không quá 04 năm, nhóm C không quá 3 năm”.
12  Do tuyến ĐH 1 và ĐH 5 đã được ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư, nên ngân sách huyện không bố trí mà tập trung 
cho các tuyến còn lại. Tập trung vào ĐH 2 và ĐH 6.
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(2) Chỉnh trang đô thị TTHC huyện để phấn đấu đến năm 2025 được công 
nhận là thị trấn, số tiền 6.000 triệu đồng.

(3) Sửa chữa, nâng cấp trụ sở UBND huyện, số tiền 4.000 triệu đồng.
(4) Xây dựng trụ sở UBND xã Trà Tập, số tiền 1.000 triệu đồng (13).
Trong quá trình điều hành, tùy theo khả năng giải ngân từng nguồn vốn, 

từng dự án và tình hình thực tế, UBND huyện sẽ linh hoạt điều chuyển kế hoạch 
vốn giữa các dự án để đảm bảo kết quả giải ngân cao nhất; đồng thời tổng hợp báo 
cáo HĐND huyện tại kỳ họp tiếp theo.

c) Tạo nguồn cải cách tiền lương
Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2021, gồm: (1) tiết kiệm 10% chi 

thường xuyên, (2) 40% số thu sự nghiệp của các đơn vị, và (3) nguồn ngân sách 
tỉnh bố trí trong dự toán năm 2021. Cụ thể:

- Đối với số tiết kiệm 10% chi thường xuyên: Chỉ tiêu Tỉnh giao là 5.585 
triệu đồng. Chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên Huyện giao cho các cơ quan, 
đơn vị và các xã là 1.355 triệu đồng, số còn lại phải khấu trừ trực tiếp từ ngân sách. 
UBND huyện đề xuất cắt giảm dự toán chi thường xuyên để tạo nguồn CCTL như 
sau (14):

+ Cắt giảm chi sự nghiệp giáo dục (15) 173 triệu đồng.
+ Cắt giảm chi quản lý hành chính 2.073 triệu đồng.
+ Cắt giảm chi sự nghiệp kinh tế 2.035 triệu đồng.

- Đối với nguồn 40% thu sự nghiệp của các đơn vị: Do số thu các đơn vị sự 
nghiệp không đáng kể nên khoản này tập trung vào khấu trừ 40% nguồn cấp bù 
miễn, giảm học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP. Do Nghị định số 
86/2015/NĐ-CP chỉ có hiệu lực thi hành đến hết năm học 2020-2021 nên số này 
chỉ tính cho Học kỳ II năm học 2020-2021.

- Nguồn NS tỉnh bố trí trong dự toán năm 2021 là 16.722 triệu đồng.
Như vậy, tổng nguồn thực hiện cải cách tiền lương trong dự toán 2021 là 

22.484 triệu đồng, đảm bảo 100% nhu cầu thực hiện.
d) Phân bổ chi thường xuyên
Việc phân bổ dự toán chi thường xuyên tiếp tục thực hiện theo các nguyên 

tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên, giai đoạn 2017-2020 
đã được Kỳ họp lần thứ 3, HĐND huyện khóa XI thông qua và UBND huyện ban 
hành tại Quyết định số 4080/QĐ-UBND ngày 20/12/2016. Theo đó:

13  Do đang triển khai GPMB, thống nhất địa điẻm nên trong năm 2021 bố trí để lập dự án.
14 Nhu cầu chi CCTL năm 2021 dự kiến là 22.484 triệu đồng, vượt so với nguồn thực hiện 51 triệu đồng, nên Huyện 
đề xuất số tiết kiệm 10% chi thường xuyên là 5.636 triêuỵ đồng để đảm bảo cân đối.
15 Dự toán chi sự nghiệp giáo dục năm 2021 Tỉnh không bố trí nguồn tăng thêm 3%; trong khi đó số lượng nhân sự 
bố trí cho ngành giáo dục tăng lên 729 (tăng 97 so với chỉ tiêu biên chế được giao) nên số cắt giảm dự toán thấp hơn 
so với các năm trước để đảm bảo nguồn chi.
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- Lương, các khoản có tính chất tiền lương được phân bổ theo mức lương tối 
thiểu 1.490.000 đ/tháng. Đối với các trường hợp đã được tuyển dụng vào biên chế, 
kinh phí tiền lương được giao chi tiết thành 2 phần: Chi thường xuyên theo mức 
lương tối thiểu 1.210.000 đ/tháng và chi cải cách tiền lương. Đối với các trường 
hợp là hợp đồng hoặc hợp đồng dôi dư ngoài chỉ tiêu biên chế được cấp thẩm 
quyền giao, quỹ lương bố trí theo hình thức chi thường xuyên theo mức lương tối 
thiểu hiện hành là 1.490.000 đ/tháng, không bố trí chi từ nguồn cải cách tiền 
lương. Các trường hợp còn thiếu so với số lượng được thống nhất tại Công văn số 
745/UBND-GDĐT ngày 14/10/2020 của UBND huyện, bố trí quy lương theo hệ 
số (2,34 x 1.235 + 0,7) và mức lương tối thiểu 1.490 ngàn đồng. Trường hợp đơn 
vị không tự hợp đồng thêm người thì được phép sử dụng quỹ lương này để bổ sung 
nguồn chi hoạt động.

- Chế độ theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP được bố trí ngay trong dự toán 
đầu năm của các đơn vị theo hình thức dự toán chi không thường xuyên. Riêng các 
cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã Trà Mai không giao dự toán chi Nghị định số 
76/2019/NĐ-CP. UBND huyện sẽ tiếp tục kiến nghị cấp thẩm quyền trả lời cụ thể 
về nội dung này.

- Dự toán năm 2021 tiếp tục giao chi tiết số tiết kiệm 10% chi thường xuyên 
(trừ lương và các khoản chi cho con người) để tạo nguồn cải cách tiền lương cho 
các đơn vị và các xã. Ngân sách chỉ cấp bù phần chênh lệch giữa nhu cầu và phần 
tiết kiệm (nếu có).

- Đối với việc mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc thực hiện đúng định 
mức, tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ. Chỉ bố trí kinh phí mua sắm cho các đơn vị đã hoàn thành việc điều chỉnh, sắp 
xếp lại tài sản theo quy định.

- Có một số nhiệm vụ chi được phân cấp cho cấp xã thực hiện. Tuy nhiên do 
hiện tại chưa có quyết định phê duyệt kế hoạch - dự toán chi tiết nên tạm thời quản 
lý tại ngân sách huyện. Khi có kế hoạch cụ thể sẽ cấp bổ sung cho các xã thực hiện 
và báo cáo HĐND huyện tại các kỳ họp giữa năm và cuối năm.

e) Ngoài các nguyên tắc phân bổ nêu trên, căn cứ vào nguồn hỗ trợ có mục 
tiêu từ ngân sách tỉnh và tình hình thực tế địa phương trong năm 2021, bổ sung 
thêm một số nội dung chi sau đây:

- Bố trí nguồn để tổ chức Lễ hội sâm Ngọc Linh năm 2021.
- Bố trí nguồn để tham gia Hội thi thể dục thể thao các DTTS tỉnh Quảng 

Nam lần thứ II.
- Bố trí nguồn đảm bảo bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.
- Bố trí nguồn tổ chức Đại hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, xã (trước mắt bố trí 

bằng mức tỉnh giao, sau khi có dự toán sẽ cân đối).
- Bố trí nguồn sửa chữa trụ sở UBND huyện và thanh toán nợ KLHT sửa 

chữa trụ sở UBND các xã.
- Bố trí nguồn chỉnh trang xây dựng đô thị TTHC huyện.
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- Bố trí nguồn để GPMB xây dựng các khu dân cư cho các hộ bị trôi, sập 
nhà cửa do thiên tai trong tháng 10/2020; khắc phục hậu quả mưa lũ trên các tuyến 
giao thông trọng yếu.

- Bố trí nguồn đối ứng các dự án tài trợ.
- Dự nguồn thực hiện chính sách tinh giản biên chế (16).
f) Dự phòng ngân sách: Bố trí theo đúng quy định của Luật NSNN theo mức 

tối thiểu 2% tổng mức chi cân đối ngân sách (không kể các khoản bổ sung có mục 
tiêu từ ngân sách cấp trên).

2. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021
Tổng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021 (bao gồm cả số bổ sung 

từ ngân sách huyện cho ngân sách cấp xã) là 438.227 triệu đồng, trong đó:
2.1. Phân theo nhiệm vụ chi
a) Chi đầu tư phát triển
- Nguồn NSTW hỗ trợ theo mục tiêu 12.045 triệu đồng.
- Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ 17.528 triệu đồng.
- Nguồn XDCB tập trung 16.834 triệu đồng.
- Nguồn thu tiền sử dụng đất 4.200 triệu đồng.
- Nguồn giảm chi thường xuyên để tăng chi đầu tư phát triển

37.892 triệu đồng.
b) Chi thường xuyên
- Chi sự nghiệp giáo dục 153.548 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp đào tạo 626 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp y tế 388 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp VHTT-TDTT 5.088 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp PTTH 1.478 triệu đồng.
- Chi đảm bảo xã hội 13.705 triệu đồng.
- Chi quản lý hành chính 65.926 triệu đồng.
- Chi an ninh địa phương 1.887 triệu đồng.
- Chi quốc phòng địa phương 3.932 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp kinh tế 29.232 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp môi trường 1.300 triệu đồng.
- Chi khác ngân sách 1.000 triệu đồng.

16 Theo cơ chế điều hành của Tỉnh, các địa phương sử dụng 50% nguồn cắt giảm do thực hiện chính sách tinh giản 
biên chế để tạo nguồn CCTL.
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- Chi ứng dụng KHCN 400 triệu đồng.
- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 1.800 triệu đồng.
c) Dự phòng ngân sách 4.034 triệu đồng.
d) Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã
- Bổ sung cân đối 34.329 triệu đồng.
- Bổ sung có mục tiêu 31.055 triệu đồng.
2.2. Phân theo cấp ngân sách
- Chi ngân sách cấp huyện 372.643 triệu đồng.
- Chi ngân sách cấp xã 65.584 triệu đồng.
III. Kế hoạch đầu tư công năm 2021
1. Các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn KH đầu tư công năm 2021
Việc xây dựng, điều hành Kế hoạch đầu tư công năm 2021 phải tuân thủ 

đúng các quy định của Pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan; tuân thủ 
đúng Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định điều hành của UBND tỉnh.

Kế hoạch đầu tư công năm 2021 phải tập trung vào việc thực hiện các mục 
tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra, trong đó đặc biệt ưu tiên 
đến việc khắc phục, sửa chữa các công trình hạ tầng công cộng để ổn định đời sống 
nhân dân, khôi phục sản xuất.

Kế hoạch đầu tư công năm 2021 phải đảm bảo cân đối, không bố trí dàn trải, 
không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản vượt quá khả năng thanh toán của ngân sác 
địa phương; đảm bảo công khai, minh bạch, có sự tham gia kiểm tra, giám sát của 
các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện.

Thứ tự ưu tiên bố trí vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2021, như sau:
- Thanh toán dứt điểm nợ khối lượng hoàn thành các dự án đã được cấp 

thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.
- Bố trí đủ 90% nhu cầu vốn cho các dự án chuyển tiếp có khả năng hoàn 

thành trong năm 2021. Các dự án chuyển tiếp còn lại bố trí vốn theo tiến độ nhưng 
phải đảm bảo thời gian bố trí vốn theo Luật Đầu tư công.

- Đối với các dự án mới: Chỉ bố trí vốn cho các dự án phù hợp với quy 
hoạch, kế hoạch được duyệt, có tên trong danh mục dự án ưu tiên đầu tư trong kế 
hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, đã hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy 
định và đảm bảo mức vốn bố trí tối thiểu bằng 30% so với tổng mức đầu tư được 
duyệt, trừ các dự án chuẩn bị đầu tư.

2. Nguồn vốn đầu tư công năm 2021
2.1. Nguồn NSTW hỗ trợ theo mục tiêu
Nguồn NSTW hỗ trợ theo mục tiêu theo Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020 của HĐND tỉnh là 12.045 triệu đồng.
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2.2. Nguồn NSTW hỗ trợ thực hiện các Chương trình MTQG
Các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2016-2020, gồm: Giảm 

nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới đều kết thúc vào năm 2020. Hiện tại 
vẫn chưa có quy định cụ thể của cấp thẩm quyền về việc kéo dài thời gian bố trí 
vốn cho các chương trình này trong năm 2021. Chương trình MTQG phát triển 
KTXH vùng DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 
120/2020/QH14 hiện cũng chưa có hướng dẫn thực hiện cũng như định mức, tiêu 
chí phân bổ vốn. Vì vậy, chưa thể xác định nguồn vốn này.

2.3. Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo mục tiêu
Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo mục tiêu trong năm 2021 theo Nghị quyết 

số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh là 24.528 triệu đồng, gồm các 
chương trình sau:

- TTKL các dự án theo Đề án thủy lợi nhỏ 696 triệu đồng.
- Hỗ trợ xã phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2025 (Trà Linh)

1.000 triệu đồng.
- Sắp xếp ổn định dân cư 8.000 triệu đồng.
- Phát triển giao thông vùng trồng dược liệu tập trung (đường vào vùng sản 

xuất dược liệu Trà Dơn) 6.100 triệu đồng.
- Hỗ trợ cải thiện nhà ở người CCCM 532 triệu đồng.
- Đối ứng dự án trồng rừng đầu nguồn 1.000 triệu đồng.
- Khuyến khích phát triển HTX 200 triệu đồng.
- Kè chống sát lở sông Tranh 7.000 triệu đồng.
Nguồn vốn thực hiện Đề án KCH đường ĐH và GTNT và nguồn vốn hỗ trợ 

khắc phục hư hỏng các tuyến đường giao thông trọng yếu chưa phân bổ.
2.3. Nguồn ngân sách huyện
- Nguồn XDCB tập trung theo phân cấp được phân bổ theo Nghị quyết số 

11/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh là 16.834 triệu đồng.
- Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021, dự kiến 4.200 triệu đồng.
- Nguồn đầu tư phát triển khác (điều chuyển một số nhiệm vụ chi có tính 

chất đầu tư XDCB từ nguồn QLHC, sự nghiệp kinh tế để quản lý theo Luật Đầu tư 
công) là 35.892 triệu đồng.

Như vậy, tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2021 đã xác định là 95.499 triệu 
đồng.

3. Phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021
- Bố trí để thực hiện các dự án chuyển tiếp và thực hiện các Chương trình, 

dự án theo Nghị quyết HĐND tỉnh, số tiền 40.142 triệu đồng.
- Bố trí cho các dự án khởi công mới 55.357 triệu đồng.
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Đối với các nguồn vốn chưa xác định (vốn NSTW hỗ trợ, vốn thực hiện các 
Chương trình MTQG), UBND huyện căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 
lần thứ XIX và tình hình thực tế địa phương để xây dựng danh mục các dự án ưu 
tiên đầu tư trong kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, để chủ động triển 
khai công tác chuẩn bị đầu tư. Khi xuất hiện nguồn vốn và xác định được mức vốn 
cụ thể, UBND huyện lựa chọn trong danh mục dự án ưu tiên nói trên để quyết định 
đầu tư theo quy định và tổng hợp báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất.

4. Danh mục dự án ưu tiên đầu tư trong kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 
2021-2025 chia làm 5 nhóm dự án, như sau:

a) Nhóm các dự án lớn để tranh thủ nguồn NSTW, ngân sách tỉnh.
b) Nhóm các dự án khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 (các dự án bị hư 

hỏng, thiệt hại đã báo cáo với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 
nạn tỉnh).

c) Nhóm dự án thực hiện theo Đề án cụ thể, gồm:
- Đề án phát triển KTXT vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo 

Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội.
- Đề án XD nông thôn mới các xã (trừ Trà Linh) giai đoạn 2021-2025.
- Đề án KCH hệ thống đường ĐH và GTNT giai đoạn 2021-2025.
- Đề án mở đường ô tô đến các thôn, giai đoạn 2021-2025.
- Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất, giai đoạn 

2021-2025.
- Đề án xây dựng xã Trà Linh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.
- Đề án cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng Trung tâm hành chính huyện.
- Đề án xây dựng Trung tâm văn hóa – thể thao các xã, các thôn giai đoạn 

2021-2025.
- Đề án thu gom, xử lý rác thải cho toàn huyện giai đoạn 2021-2025.
UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan xây dựng Đề án cụ thể, 

trong đó nêu rõ mục tiêu, danh mục dự án cần đầu tư, trình HĐND huyện xem xét 
thông qua để triển khai thực hiện.

d) Nhóm dự án ưu tiên đầu tư trong năm 2021 khi xuất hiện nguồn vốn.
e) Nhóm dự án cơ hội để huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân tài trợ.
Khi có quy định cụ thể của Trung ương, của Tỉnh về các Chương trình, dự 

án triển khai trong giai đoạn 2021-2025 và khi xuất hiện nguồn vốn, UBND huyện 
sẽ lựa chọn các dự án trong danh mục nói trên để triển khai thực hiện và báo cáo 
HĐND huyện tại Kỳ họp gần nhất.

(chi tiết danh mục trong Phụ lục kèm theo)
IV. Một số giải pháp điều hành dự toán thu – chi NSNN và kế hoạch 

đầu tư công năm 2021.
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Việc quản lý, điều hành kế hoạch và dự toán NSĐP năm 2021 tuân thủ đúng 
cơ chế quản lý, điều hành kế hoạch và dự toán NSNN năm 2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam; tiếp tục thực hiện theo các cơ chế quản lý, điều hành kế hoạch và dự 
toán thu - chi ngân sách giai đoạn 2017-2020 ban hành tại Quyết định số 4080/QĐ-
UBND ngày 20/12/2016 của UBND huyện. Ngoài ra, để phù hợp với tình hình 
thực tế năm 2021, UBND huyện bổ sung một số giải pháp cụ thể như sau:

1. Về giao dự toán thu chi NSNN năm 2021
- Sau khi có Quyết định giao dự toán thu – chi NSĐP năm 2021, UBND các 

xã căn cứ tình hình thực tế, khẩn trương xây dựng Phương án phân bổ dự toán của 
địa phương mình, trình HĐND xã quyết định và ban hành Quyết định giao dự toán 
trước ngày 31/12/2020. Trường hợp HĐND xã chưa tổ chức họp trước ngày 
31/12/2020, thì báo cáo Thường trực HĐND xã xem xét thống nhất và tạm thời 
giao dự toán để đảm bảo các hoạt động của xã. Sau khi Phương án phân bổ dự toán 
được HĐND xã thông qua, tiến hành giao dự toán chính thức và gởi về UBND 
huyện (qua phòng Tài chính – Kế hoạch) để kiểm tra, theo dõi.

- Đối với các đơn vị dự toán, sau khi có quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch và 
dự toán ngân sách năm 2021 của Huyện, thực hiện điều chỉnh lại dự toán chi ngân 
sách của đơn vị mình cho phù hợp với dự toán được giao, xây dựng Quy chế chi 
tiêu nội bộ và hoàn thành việc nhập dự toán vào hệ thống Tabmis trước ngày 
10/01/2021. Trường hợp vì lý do khách quan chưa thể thực hiện thì có văn bản báo 
cáo cho cơ quan tài chính, đồng thời phải hoàn thành việc nhập dự toán trước ngày 
31/01/2021.

- Đối với trường hợp bổ sung, điều chỉnh dự toán: Sau khi có quyết định 
giao bổ sung dự toán của UBND huyện, trong vòng 10 ngày làm việc, các đơn vị 
và UBND các xã phải thực hiện việc nhập dự toán vào hệ thống Tabmis. Sau thời 
hạn trên, trường hợp chưa nhập dự toán thì thực hiện thu hồi và bố trí cho các 
nhiệm vụ khác. Thủ trưởng đơn vị tự chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước 
Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện và nhân dân về việc không hoàn thành 
nhiệm vụ được giao.

2. Về huy động các nguồn thu
Trong điều kiện nguồn thu ngân sách trên địa bàn rất khó khăn, nhiều nhiệm 

vụ quan trọng cần tập trung giải quyết, do vậy các cơ quan, đơn vị và UBND các 
xã cần tăng cường tham mưu UBND huyện làm việc với các sở, ngành của Tỉnh, 
các đơn vị tài trợ để huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển KTXH địa 
phương. Theo dõi, quản lý chặt các khoản nợ thuế, chậm nộp thuế và có biện pháp 
truy thu quyết liệt, nhất là đối với các khoản thu vãng lai từ các hoạt động XDCB 
tại các dự án thủy điện.

Xúc tiến nhanh việc khai thác quỹ đất tại trung tâm hành chính huyện và các 
khu vực có vị trí thuận lợi để huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các cơ sở hạ 
tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh.
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Tăng cường hơn nữa công tác quảng bá hình ảnh và các cơ hội đầu tư trên 
địa bàn huyện; các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tích cực 
hỗ trợ doanh nghiệp để thu hút, kêu gọi đầu tư.

3. Về quản lý, điều hành kế hoạch đầu tư công năm 2021
Về huy động nguồn lực: Huy động tất cả các nguồn lực hiện có từ ngân sách 

địa phương; các cấp, các ngành cần tăng cường phối hợp các sở ngành của Tỉnh để 
nắm bắt thông tin, tranh thủ kịp thời các nguồn lực đầu tư từ NSTW, ngân sách 
tỉnh; đẩy mạnh công tác xúc tiến, giới thiệu, quảng bá, tạo điều kiện thuận lợi để 
kêu gọi, thu hút các thành phần kinh tế khác đầu tư trên địa bàn; đề ra các giải 
pháp phù hợp để huy động hiệu quả sự tham gia của nhân dân thực hiện các mục 
tiêu mà Nghị quyết HĐND huyện đề ra.

Tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; chủ động, linh hoạt trong quản lý 
điều hành kế hoạch đầu tư công 2021; ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn để khắc 
phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất; định kỳ 
hàng quý UBND huyện sẽ rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các chương 
trình, các dự án để việc giải ngân đạt kết quả cao nhất.

Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý dự án trong tất cả các khâu, từ khảo sát 
thiết kế, thẩm định, giám sát chất lượng thi công. Tiếp tục thực hiện việc tổ chức 
đấu thầu qua mạng theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, của UBND tỉnh.

Về giao nhiệm vụ chủ đầu tư: Tuân thủ các tiêu chuẩn theo quy định của 
Luật Xây dựng; kiên quyết không giao nhiệm vụ cho các đơn vị có biểu hiện 
buông lỏng công tác quản lý dự án, chậm trễ trong quyết toán dự án hoàn thành; 
hạn chế tối đa việc giao nhiệm vụ đầu tư cho các cơ quan QLNN. Kiên quyết xử lý 
nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính trong quản lý đầu tư XDCB, kể cả đối 
với vi phạm của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Phấn đấu 100% các 
thủ tục đầu tư XDCB được quy định rõ về thời hạn giải quyết và thực hiện qua 
trung tâm giao dịch 1 cửa.

Khi xuất hiện các nguồn vốn mới ngoài dự toán, UBND huyện căn cứ vào 
nguyên tắc phân bổ chi đầu tư phát triển (tại khoản 2, mục II, phần này); danh mục 
các dự án ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 được HĐND huyện thông qua 
để triển khai ngay các thủ tục đầu tư theo quy định và báo cáo HĐND huyện tại Kỳ 
họp gần nhất. Trường hợp dự án nằm ngoài danh mục ưu tiên đầu tư trong giai 
đoạn 2021-2025 nói trên, UBND huyện báo cáo Thường trực HĐND huyện thống 
nhất để lập các thủ tục đầu tư theo quy định, đồng thời tổng hợp báo cáo HĐND 
huyện tại Kỳ họp gần nhất.

4. Về quản lý chi ngân sách
- Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã triệt để thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí, chống tham nhũng. Cơ quan Thanh tra và Kế hoạch - Tài chính huyện 
tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra và tham mưu xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm.
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- Đối với một số nhiệm vụ chi chưa được ngân sách cấp trên phân bổ, giao 
cơ quan tài chính tham mưu UBND huyện tạm sử dụng các nguồn vốn nhàn rỗi để 
triển khai thực hiện trước nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch; đồng thời 
điều chỉnh lại nguồn khi được cấp trên cấp bổ sung kinh phí.

- Tiếp tục tiến hành rà soát lại chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các 
đơn vị sự nghiệp để thực hiện việc giao tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt động 
theo hướng giảm dần sự hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc phân cấp các nhiệm vụ chi về cho cấp xã; các cơ 
quan QLNN cấp Huyện tập trung vào công tác hoạch định chính sách, hướng dẫn, 
kiểm tra, giám sát; đối với việc thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp từng bước 
chuyển sang cơ chế đặt hàng (hạn chế giao nhiệm vụ).

- Tiếp tục rà soát lại việc trang bị, mua sắm, quản lý sử dụng tài sản công; 
thực hiện điều chuyển tài sản từ đơn vị thừa sang đơn vị thiếu. Tuân thủ đúng định 
mức, tiêu chuẩn trang bị tài sản phục vụ chuyên môn theo quy định của Thủ tướng 
Chính phủ.

- Đối với các nhiệm vụ giao thực hiện và được phân bổ kinh phí trước ngày 
30/9 hàng năm, trường hợp cuối năm không sử dụng hết thì kiên quyết thu hồi về 
ngân sách huyện và không bố trí dự toán năm sau cho nhiệm vụ đó, tất cả các 
khoản công nợ phát sinh đơn vị tự chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

- Trong trường hợp có những vấn đề mới phát sinh trong quá trình điều hành 
dự toán ngân sách năm 2021, UBND huyện sẽ tổng hợp báo cáo Thường trực 
HĐND huyện tại phiên họp thường kỳ hàng tháng thống nhất để triển khai thực 
hiện và tổng hợp báo cáo kỳ họp HĐND gần nhất.

Trên đây là tình hình thực hiện thu - chi NSNN và đầu tư xây dựng năm 
2020 của huyện Nam Trà My; phương án phân bổ dự toán thu – chi NSNN và kế 
hoạch đầu tư năm 2021. UBND huyện báo cáo Kỳ họp lần thứ 14 HĐND huyện 
khóa XI xem xét./.

Nơi nhận:  
- TVHU, TT HĐND huyện;
- Các ban HĐND huyện;
- Đại HĐND huyện;
- Lưu: VT, UBND.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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