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BÁO CÁO 
 Quyết toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2020

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND huyện khóa XI tại Kỳ họp thứ 11      
(từ ngày 24-25/12/2019) về phân bổ dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước và 
vốn đầu tư XDCB năm 2020 về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc 
phòng an ninh; kế hoạch đầu tư công; phương án phân bổ dự toán thu – chi  
ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020; Căn cứ Luật 
NSNN, các văn bản hướng dẫn hiện hành và trên cơ sở báo cáo quyết toán của 
các cơ quan, đơn vị, và UBND các xã; UBND huyện báo cáo quyết toán thu - 
chi NSNN năm 2020, cụ thể như sau:

A. SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN
I. Quyết toán thu NSNN trên địa bàn 
Tổng quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2020 là 

54.885.472.649 đồng (Năm mươi bốn tỷ, tám trăm tám mươi lăm triệu, bốn trăm 
bảy mươi hai ngàn, sáu trăm bốn mươi chín đồng). Cụ thể:

1. Phân theo cấp ngân sách
- Thu ngân sách TW 5.240.645.647 đ.
- Thu ngân sách tỉnh 8.838.628.584 đ.
- Thu ngân sách địa phương 40.806.198.418 đ.
Trong đó:

+ Thu ngân sách huyện 40.517.811.123 đ.
+ Thu ngân sách xã 288.387.295 đ.

2. Phân theo nội dung các khoản thu
- Thu từ các sắc thuế 30.591.809.433 đ.
- Thu phí, lệ phí 2.918.750.787 đ.
- Thu về nhà, đất và khoáng sản 16.508.618.324 đ.
- Các khoản thu khác 2.691.575.505 đ.
- Thu viện trợ (thuộc NS cấp tỉnh) 1.079.023.600 đ.
- Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN 1.095.695.000 đ.

II. Quyết toán thu - chi ngân sách địa phương
1. Thu ngân sách địa phương
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Tổng quyết toán thu ngân sách địa phương (bao gồm NS cấp huyện và NS 
cấp xã) năm 2020, là 1.191.628.133.862 đồng (Một ngàn, một trăm chín mươi 
mốt tỷ, sáu trăm hai mươi tám triệu, một trăm ba mươi ba ngàn, tám trăm sáu 
mươi hai đồng). Trong đó:

- Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 40.806.198.418 đ.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

+ Bổ sung cân đối 200.947.000.000 đ.
+ Bổ sung có mục tiêu 701.933.599.500 đ.

- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 2.640.724.000 đ.
- Thu kết dư ngân sách 22.310.969.125 đ.
- Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước 222.989.642.819 đ.
2. Quyết toán chi ngân sách địa phương
Tổng quyết toán chi ngân sách địa phương (huyện, xã) năm 2020, là 

1.189.145.000.668 đồng (Một ngàn, một trăm tám mươi chín tỷ, một trăm bốn 
mươi lăm triệu, sáu trăm sáu mươi tám đồng). Cụ thể như sau:

2.1. Phân theo cấp chi ngân sách
- Chi ngân sách cấp huyện 998.972.690.532 đ.
- Chi ngân sách cấp xã 190.172.310.136 đ.
2.2. Phân theo nội dung các khoản chi
- Chi đầu tư phát triển 273.564.225.100 đ.
- Chi thường xuyên 380.602.794.845 đ.
- Chi nộp trả ngân sách cấp trên 24.085.639.000 đ.
- Chi bổ sung cho NS cấp xã 142.809.957.000 đ.
- Chi chuyển nguồn ngân sách 368.082.384.723 đ.

(Chi tiết số liệu quyết toán thu - chi NSNN 2020 trong các Phụ lục kèm theo)

B. PHÂN TÍCH SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN
I. Chi tiết một số nội dung thu, chi NSNN năm 2020
1. Về thu ngân sách Nhà nước
Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước: Là khoản thu thuế, mà chủ yếu là 

các khoản thuế từ các doanh nghiệp đang tham gia hoạt động trên địa bàn huyện. 
Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong khu vực này là khoản thu thuế tài nguyên từ Nhà 
máy Thủy điện Sông Tranh 2 (chiếm 96,27% trong tổng số thu từ khu vực 
doanh nghiệp nhà nước). Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm 23,88% 
tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn huyện năm 2020.

Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh: Là khoản thu từ 
khu vực doanh nghiệp tư nhân và hộ SXKD cá thể, trong đó chủ yếu là thuế giá 
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trị gia tăng từ các hoạt động xây dựng cơ bản (chiếm 88,98%) và thuế tài nguyên 
(chiếm 8,98%). Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh chiếm 
32,99% tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn huyện năm 2020.

Thu thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật hiện hành, khoản thu 
này đạt 123% so với kế hoạch dự toán đầu năm, nhưng chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ 
trong tổng thu nội địa (1,17%).

Thu phí và lệ phí, gồm các khoản thu từ lệ phí đăng ký kinh doanh, lệ phí 
địa chính, lệ phí chứng thực, phí bảo vệ môi trường, phí thẩm định thiết kế - dự 
toán, ... và lệ phí trước bạ đối với tài sản. Thu phí, lệ phí chiếm 5,54% tổng thu 
ngân sách nội địa trên địa bàn huyện năm 2020.

Các khoản thu về nhà, đất, khoáng sản, bao gồm tiền sử dụng đất (là 
khoản thu bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu san nền Trung tâm hành chính 
huyện), tiền cho thuê nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước (cho thuê nhà khách Ủy 
ban), thu cấp quyền khai thác khoáng sản … Khoản thu này chiếm 31,32% tổng 
thu ngân sách nội địa trên địa bàn huyện năm 2020.

Các khoản thu khác bao gồm: Thu tiền phạt (bao gồm thu tại xã) là các 
khoản thu do các lực lượng công an, thuế, kiểm lâm xử phạt vi phạm hành chính 
về trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, thuế và khai thác lâm khoáng sản 
trái phép. Thu tịch thu gồm là khoản thu từ bán đấu giá lâm sản tịch thu sung 
công quỹ (sau khi đã trích lại cho các đơn vị thu theo quy định). Thu hồi các 
khoản chi năm trước là các khoản chi không đúng quy định của các đơn vị dự 
toán trong các năm trước nộp lại theo Quyết định cấp thẩm quyền và kết luận 
của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước. Thu bán thanh lý tài sản Nhà nước.

Thu huy động đóng góp là khoản thu do các tổ chức, cá nhân ủng hộ, nộp 
vào ngân sách, năm 2020, Quỹ Hy vọng – Báo VnExpress tài trợ xây dựng 
trường học tại Làng Khe Chữ, số tiền 1.095,695 triệu đồng.

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên (NS tỉnh), bao gồm số bổ sung theo dự 
toán đầu năm (giao tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 và điều 
chỉnh tại Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh Quảng 
Nam) và số bổ sung ngoài dự toán để thực hiện các nhiệm vụ được giao 
(315.707 triệu đồng), như: Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ NSTW, 
thực hiện các chương trình MTQG, kinh phí cải cách tiền lương, kinh phí thực 
hiện các chế độ chính sách cho học sinh, chế độ an sinh xã hội, kinh phí thực 
hiện sắp xếp ổn định dân cư theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND, kinh phí 
khắc phục bão lũ năm 2020, …

Thu kết dư ngân sách năm trước 22.311 triệu đồng (gồm thu kết dư NS 
huyện 10.325 triệu đồng và kết dư NS xã 11.986 triệu đồng) thực hiện theo 
Thông báo thẩm định quyết toán của Sở Tài chính. Thu chuyển nguồn ngân sách 
năm trước gồm số dư dự toán, số dư tạm ứng của các đơn vị dự toán và các 
nguồn vốn của năm 2019 chưa phân bổ sử dụng.

2. Về chi ngân sách
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2.1. Chi đầu tư phát triển: Thanh toán khối lượng hoàn thành cho 29 dự 
án, công trình các loại; thực hiện tiếp 82 công trình dở dang chuyển tiếp và bố trí 
khởi công mới 56 công trình. Tổng số chi đầu tư XDCB quyết toán năm 2020 là 
273.564 triệu đồng, bố trí từ các nguồn vốn XDCB tập trung theo phân cấp, 
nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn thực hiện các chương trình dự án 
của Chính phủ, nguồn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn đầu tư hợp 
pháp khác. Tuy nhiên, số chi chuyển nguồn sang năm 2021 vẫn còn rất lớn (trên 
184 tỷ đồng, trong đó tạm ứng chưa có khối lượng thanh toán là trên 93 tỷ đồng, 
chiếm 50,85%).

2.2. Chi thường xuyên: Gồm các nội dung chi chủ yếu sau:
- Chi thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về an ninh, quốc phòng của 

cấp huyện và cấp xã; chi thực hiện pháp lệnh dân quân tự vệ, thực hiện truy quét 
khai thác lâm khoáng sản trái phép …

- Chi sự nghiệp giáo dục: Đảm bảo kinh phí hoạt động của 29 đơn vị 
trường và một số nhiệm vụ chung của ngành giáo dục; chi trả chế độ theo Nghị 
định 61/CP, 116/CP, 54/CP cho cán bộ giáo viên; chi các chế độ cho học sinh 
(như chế độ học sinh theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP, số 86/2015/NĐ-CP, số 
116/2016/NĐ-CP…). Ngoài ra, thực hiện mua sắm, sửa chữa trang thiết bị thiết 
yếu phục vụ công tác giảng dạy; nâng cấp, sửa chữa một số trường dự kiến đạt 
chuẩn quốc gia theo lộ trình.

- Chi sự nghiệp đào tạo: Mở các lớp đào tạo bồi dưỡng thường xuyên theo 
kế hoạch hàng năm; đảm bảo một phần hoạt động thường xuyên của Ban Tuyên 
giáo Huyện ủy; hỗ trợ chức năng QLNN về đào tạo cho các cơ quan.

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: Tập trung cho nhiệm vụ ứng dụng 
các Đề tài khoa học công nghệ đã được công nhận vào đời sống sản xuất.

- Chi sự nghiệp y tế: Chi quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; 
hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ về dân số kế hoạch hóa gia đình; khám tuyển 
nghĩa vụ quân sự và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

- Chi sự nghiệp VHTT-TDTT và phát thanh truyền hình: Đảm bảo kinh 
phí hoạt động của Trung tâm Văn hoá thể thao và Truyền thanh truyền hình 
huyện, Đội thông tin lưu động, Đội chiếu bóng huyện, tổ chức công tác tuyên 
truyền cổ động, xây dựng và sửa chữa nhà truyền thống, sưu tầm, bảo tồn các 
hiện vật văn hóa và hỗ trợ thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống 
văn hóa khu dân cư, hỗ trợ làm nhà sinh hoạt cộng đồng. Ngoài ra, trong năm 
còn đảm bảo kinh phí chuẩn bị tổ chức Lễ hội sâm Ngọc Linh (dừng tổ chức do 
ảnh hưởng của đại dịch Covid-19) và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 
thể thao do cấp Tỉnh tổ chức.

- Chi sự nghiệp môi trường: Chi hợp đồng thu gom, vận chuyển rác thải, 
tuyên truyền các chính sách pháp luật về môi trường, thực hiện Đề án quản lý 
chất thải rắn các vùng nông thôn giai đoạn đến năm 2020.

- Chi sự nghiệp kinh tế: Đảm bảo kinh phí hoạt động của các đơn vị sự 
nghiệp, như: Trung tâm KTNN (bao gồm Trung tâm sâm Ngọc Linh), Trung 
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tâm Phát triển quỹ đất …; ngoài ra thực hiện các nhiệm vụ kinh tế khác, như: 
Khuyến công, khuyến nông, phòng chống dịch bệnh, kiến thiết thị chính, khắc 
phục hậu quả mưa lũ, thực hiện các đề án quy hoạch, hỗ trợ các xã làm bê tông 
nông thôn, đối ứng thực hiện các dự án, triển khai cơ chế hỗ trợ phát triển cây 
dược liệu, cây sâm Ngọc Linh và thực hiện các Chương trình, Đề án đã được 
HĐND huyện thông qua trong lĩnh vực phát triển kinh tế.

- Chi quản lý hành chính: Đảm bảo hoạt động của các cơ quan khối Đảng, 
Mặt trận - đoàn thể, quản lý nhà nước và các tổ chức xã hội khác; bố trí mua 
sắm, sửa chữa TSCĐ, thực hiện Đề án cải cách hành chính theo Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND của HĐND huyện và thực hiện các nhiệm vụ khác phát sinh 
ngoài dự toán đầu năm.

- Chi đảm bảo xã hội: Thực hiện các chính sách xã hội thường xuyên 
(như: Cứu trợ, thăm hỏi các gia đình chính sách, chi lương hưu xã …); chi bảo 
trợ xã hội theo các Nghị định số 136/CP, chế độ Người khuyết tật, Người cao 
tuổi, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hỗ trợ thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết 
số 13/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh …

- Chi khác ngân sách là khoản chi hỗ trợ hoạt động của các cơ quan ngành 
dọc đóng trên địa bàn huyện.

2.3. Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm 2021, gồm:
- Số dư dự toán chi thường xuyên (mã nguồn 13), chi cải cách tiền lương 

(mã nguồn 14), chi không thường xuyên được cấp thẩm quyền phân bổ sau ngày 
30/9/2020 (mã nguồn 15), được phép chuyển sang niên độ 2021 tiếp tục theo dõi 
và sử dụng theo quy định của Luật NSNN.

- Số dư kế hoạch vốn, số dư tạm ứng vốn đầu tư chưa đến thời hạn thu hồi 
được phép kéo dài thời gian thực hiện giải ngân và thanh toán trong năm 2021 
theo quy định của Luật Đầu tư công.

- Nguồn kinh phí bố trí thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2020 chưa sử 
dụng hết còn nằm trong ngân sách, tiết kiệm chi ngân sách (kể cả số dư kế hoạch 
vốn, số dư dự toán của các đơn vị dự toán đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán 
ngân sách năm 2020 bị hủy bỏ); một số khoản thu khác của ngân sách địa 
phương năm 2020 chưa sử dụng (như thu tiền sử dụng đất, các khoản huy động 
đóng góp, …) chuyển sang năm 2021 để theo dõi, xử lý theo quy định của luật 
NSNN và các văn bản hướng dẫn liên quan.

2.4. Chi bổ sung ngân sách xã: Bao gồm các khoản chi theo dự toán đầu 
năm và bổ sung thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh trong năm.

2.5. Chi nộp trả ngân sách cấp trên, gồm:
- Phần ngân sách xã nộp trả ngân sách huyện: Đây là kinh phí bổ sung có 

mục tiêu cho cấp xã các năm trước nhưng chưa sử dụng hết phải nộp trả về ngân 
sách cấp huyện để bổ sung cho các nhiệm vụ khác có cùng mục tiêu hoặc nộp 
trả ngân sách cấp tỉnh, như: Nguồn cải cánh tiền lương, Nghị định 76/CP, thực 
hiện các Chương trình MTQG …
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- Phần ngân sách huyện nộp trả ngân sách tỉnh: Đây là kinh phí bổ sung 
của ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện để thực hiện các nhiệm vụ có mục 
tiêu nhưng chưa sử dụng hết và đã hết nhu cầu sử dụng, phải nộp trả về ngân 
sách tỉnh theo đúng cơ chế điều hành dự toán hàng năm, như: Nguồn thực hiện 
Nghị định 86/CP (4.548 triệu đồng), thực hiện Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND 
(4.529 triệu đồng), Nghị định 76/CP (2.356 triệu đồng), nguồn cải cách tiền 
lương (1.875 triệu đồng) …

II. So sánh số liệu quyết toán và dự toán
1. Thu ngân sách
1.1. Tổng thu NSNN trên địa bàn huyện năm 2020 tăng 44% so với dự 

toán được HĐND huyện thông qua đầu năm (so với năm 2019 chỉ đạt 99,23%). 
Phân tích chi tiết các khoản thu NSNN trên địa bàn cho thấy:

- Các khoản thu từ thuế vượt 14,4% so với dự toán, tuy nhiên, khoản thu 
thuế tài nguyên (khoản thu điều tiết 100% cho NSĐP, chiếm 37,37% tổng thu 
NSNN trên địa bàn) chỉ đạt 95% so dự toán; nguyên nhân là do tác động của 
thời tiết khô hạn trong những tháng đầu năm 2020, làm giảm doanh thu của các 
nhà máy thủy điện; khoản thu thuế VAT (chiếm 30,17% tổng thu NSNN trên địa 
bàn) phần lớn phát sinh từ các hoạt động xây dựng cơ bản, do trong năm, 
UBND huyện đã tập trung, quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải 
ngân vốn đầu tư công nên khoản thu này vượt 38,7% so dự toán giao. Các khoàn 
thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân chỉ đạt 96,38% so dự toán, 
nhưng các khoản thu này chiếm tỷ trọng không đáng kể (khoảng 2,76%) nên 
không ảnh hưởng đến tổng thu NSNN trên địa bàn huyện năm 2020.

- Các khoản thu từ phí, lệ phí (chiếm tỷ trọng 7,21% tổng thu NSNN trên 
địa bàn) đạt 107% so với dự toán năm 2020.

- Về các khoản thu có mục tiêu: Thu tiền sử dụng đất tăng do trong năm 
2020 tổ chức 02 đợt bán đấu giá đất tại khu dân cư trung tâm hành chính huyện. 
Tổng số thu tiền sử dụng đất năm 2020 đạt 12.627 triệu đồng, vượt 2,1 lần so 
với dự toán. Ngoài ra còn phát sinh một số khoản thu ngoài dự toán về nhà, đất 
như: Thu tiền cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước (226 triệu đồng).

- Đối với các khoản thu khác, ngoài số thu phạt, thu tịch thu phát sinh 417 
triệu đồng, thì phát sinh số thu hồi chi năm trước của ngân sách cấp huyện, xã là 
958 triệu đồng. Các thu phạt, thu tịch thu, thu hồi các khoản chi năm trước là các 
khoản thu tiêu cực của nền kinh tế, do vậy cần có giải pháp hạn chế số phát sinh 
trong những năm tiếp theo.

- Nhờ sự nỗ lực, quyết tâm của chính quyền các cấp trong việc huy động 
các nguồn thu cho ngân sách nhà nước nên phần thu NSNN trên địa bàn điều tiết 
cân đối chi ngân sách địa phương năm 2020 vượt 2.838 triệu đồng.

Tuy nhiên, qua việc phân tích chi tiết kết quả thực hiện từng khoản thu 
cho thấy, các nguồn thu chính của huyện (chiếm trên 67% tổng thu NSNN trên 
địa bàn huyện)  hầu hết phát sinh từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
đầu tư xây dựng cơ bản (phụ thuộc vào kế hoạch vốn đầu tư) và hoạt động của 
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các nhà máy thủy điện (phụ thuộc nhiều vào thời tiết). Các khoản thu từ hoạt 
động SXKD khác trên địa bàn chiếm tỷ trọng không đáng kể, cho thấy nội lực 
của nền kinh tế địa phương vẫn chưa thật sự bền vững; do vậy thời gian đến cần 
đẩy mạnh các hoạt động thu hút, khuyến khích các thành phần kinh tế ngoài Nhà 
nước đầu tư trên địa bàn để từng bước hình thành và phát triển các nguồn thu 
bền vững cho ngân sách địa phương.

1.2. Tổng thu cân đối ngân sách địa phương năm 2020 sau khi loại trừ số 
thu chuyển giao giữa NS cấp huyện - NS cấp xã (142.810 triệu đồng) và số thu 
chuyển nguồn kinh phí năm trước (222.990 triệu đồng), thì số thực thu cân đối 
NSĐP năm 2020 đạt 113% so với dự toán đã điều chỉnh tại Kỳ họp lần thứ 10 
HĐND huyện. Nguyên nhân tăng lên là do:

- Có một số nhiệm vụ được ngân sách tỉnh cấp bổ sung trong 6 tháng cuối 
năm trên 143 tỷ đồng, trong đó: Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư XDCB (trên 83 tỷ 
đồng), bổ sung chi thường xuyên trên 60 tỷ đồng (trong đó bổ sung hỗ trợ khắc 
phục bão lũ trên 47 tỷ đồng).

- Phát sinh một số khoản thu để lại có mục tiêu (tiền sử dụng đất, thu hồi 
chi năm trước) và thu kết dư ngân sách năm 2018 (trên 27.500 triệu đồng).

Tuy nhiên, xét về cơ cấu, thu cân đối NSĐP năm 2020, chủ yếu vẫn từ 
nguồn bổ sung từ ngân sách Tỉnh (chiếm 92,33%), số còn lại là thu kết dư và thu 
phát sinh trên địa bàn (chỉ chiếm 7,67%) trong tổng thu cân đối ngân sách - điều 
này cho thấy sự phụ thuộc rất lớn của địa phương vào ngân sách cấp trên.

2. Chi ngân sách
2.1. Chi cân đối ngân sách địa phương
Sau khi loại trừ số chi chuyển nguồn sang năm 2021 (368.082 triệu đồng), 

số nộp trả ngân sách tỉnh (24.086 triệu đồng) và số chi bổ sung cho ngân sách 
cấp xã (142.810 triệu đồng) thì tổng quyết toán chi cân đối ngân sách huyện 
năm 2020 là 654.167 triệu đồng, chỉ đạt 89,87% so với kế hoạch dự toán đã điều 
chỉnh lại Kỳ họp lần thứ 10 HĐND huyện và vượt 15,82% so với năm trước. 
Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển chiếm 41,82% tổng chi cân đối NSĐP, đạt 80,98% 
so với kế hoạch đã điều chỉnh lại Kỳ họp lần thứ 10 HĐND huyện.

- Chi thường xuyên chiếm 58,18% tổng chi cân đối NSĐP, đạt 98,60% so 
với dự toán đã điều chỉnh lại Kỳ họp lần thứ 10 HĐND huyện.

Phân tích chi tiết một số khoản chi:
- Chi đầu tư phát triển không đạt kế hoạch đề ra là do vướng mắc trong 

công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án Trồng rừng phòng hộ đầu 
nguồn (kế hoạch vốn kéo dài – kể cả tạm ứng trên 66 tỷ đồng); một số dự án lớn 
đã hoàn thành, đang trong giai đoạn lập hồ sơ quyết toán (như: Đường Tắc Pông 
– Tắc Ngo và Đường Trà Linh – Măng Lùng), trong khi đã giải ngân đến 95% 
KLHT nên phải chờ phê duyệt quyết toán mới thanh toán tiếp; công tác chuẩn bị 
hồ sơ của các chủ đầu tư chậm trễ dẫn đến số giải ngân tạm ứng nhưng không đủ 
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điều kiện quyết toán trong năm 2020 phải chuyển sang năm 2021 thu hồi rất lớn 
trên 95 tỷ đồng.

Nguyên nhân của việc chậm trễ trong phê duyệt đầu tư ngoài các lý do 
khách quan như một số nguồn vốn giao chậm (như: nguồn NSTW hỗ trợ xây 
dựng Kè bảo vệ sông Nước Là, đường giao thông điểm ĐCĐC thôn 3 Trà Leng;  
nguồn NS tỉnh hỗ trợ nhà ở cho người CCCM … giao cuối tháng 8/2020); thủ 
tục hành chính quá rườm rà; lực lượng cán bộ làm công tác QLNN về xây dựng 
quá mỏng … thì về chủ quan là do các địa phương, các ngành chưa chủ động 
trong xây dựng kế hoạch, năng lực hạn chế, chưa có sự phối hợp đồng bộ trong 
tổ chức thực hiện.

- Đối với chi thường xuyên, kết quả triển khai thực hiện đạt 98,60% kế 
hoạch đề ra. Qua kiểm tra chi tiết một số nhiệm vụ chậm trễ tiến độ thực hiện, 
dẫn đến số dự toán bị hủy bỏ vào cuối năm rất lớn (22.229 triệu đồng), mặc dù 
đôn đốc từ đầu năm nhưng một số nhiệm vụ vẫn dở dang chưa hoàn thành, như: 
việc triển khai thực hiện CTMT lâm nghiệp bền vững, điều tra đánh giá hiện 
trạng rừng, xúc tiến thương mại quảng bán sản phẩm, sự nghiệp KHCN, thực 
hiện các nhiệm vụ quy hoạch, hỗ trợ phát triển HTX, hỗ trợ dây thép làm cầu 
treo, thực hiện chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư năm 2020 …

2.2. Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã
Tổng số chi bổ sung cho ngân sách cấp xã năm 2020 là 142.810 triệu 

đồng, đạt 105% so với dự toán điều chỉnh tại Kỳ họp lần thứ 10 HĐND huyện. 
Nguyên nhân tăng là do thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp quản lý ngân 
sách về cho cấp xã (như chương trình hỗ trợ PTSX theo Nghị quyết 30a/CP và 
Chương trình 135, nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ khôi phục sản xuất, 
hỗ trợ về nhà ở nhằm khắc phục bão lũ, …), đồng thời do bổ sung kinh phí cải 
cách tiền lương và thực hiện một số nhiệm vụ chi khác.

2.3. Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
So với năm 2019, số chi chuyển nguồn sang năm sau tăng 65%. Nguyên 

nhân là do một số nhiệm vụ chi được NS tỉnh bổ sung vào cuối năm, không thực 
hiện kịp (chỉ riêng trong quý IV/2020, ngân sách tỉnh đã cấp bổ sung thêm 88 tỷ 
đồng, trong nguồn khắc phục bão lũ là 47,5 tỷ đồng); việc triển khai các nhiệm 
vụ chi đầu tư XDCB chậm trễ nên phần kế hoạch vốn phải kéo dài sang năm sau 
thanh toán và thực hiện rất lớn (trên 210 tỷ đồng – kể cả tạm ứng chưa đủ điều 
kiện thanh toán, chiếm xấp xỉ 62,51% số chi chuyển nguồn); phát sinh vượt thu 
tiền sử dụng đất, tiết kiệm chi chưa phân bổ sử dụng; một số nguồn vốn được bố 
trí thừa so với nhu cầu (sau khi rà soát các nhiệm vụ chi của năm 2020, ngân 
sách huyện đã thực hiện nộp trả về ngân sách tỉnh trên 9.520 triệu đồng). Ngoài 
các lý do trên, thì một nguyên nhân quan trọng là do một số cơ quan, đơn vị 
chưa chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, dẫn 
đến việc tồn đọng công việc vào cuối năm không giải ngân được.

2.4. Sử dụng dự phòng ngân sách
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Dự phòng ngân sách (DPNS) năm 2020 là 4.034 triệu đồng, trong đó: 
DPNS cấp huyện 3.385 triệu đồng và DPNS cấp xã 649 triệu đồng. Trong năm 
2020 ngân sách huyện đã sử dụng 1.544 triệu đồng DPNS để chi cho công tác 
phòng chống đại dịch Covid-19 là 1.250 triệu đồng và hỗ trợ khôi phục sản xuất 
vùng bị thiệt hai do thiên tai là 294 triệu đồng. Số còn lại đưa vào tiết kiệm chi 
ngân sách, UBND huyện đã xây dựng phương án sử dụng và được Thường trực 
HĐND huyện thống nhất tại Công văn số 205/HĐND-VP ngày 13/4/2021 theo 
đúng quy định của Luật NSNN. Đối với cấp xã, một số trường hợp phải điều 
chỉnh giảm do hụt thu, số còn lại xem như tiết kiệm chi của ngân sách cấp xã.

C. CHÊNH LỆCH THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020
- Tổng thu ngân sách địa phương 1.191.628.133.862 đ.
- Tổng chi ngân sách địa phương 1.189.145.000.668 đ.
- Chênh lệch thu chi ngân sách địa phương 2.483.133.194 đ.
Trong đó:
1. Ngân sách huyện
- Tổng thu ngân sách huyện 999.000.845.797 đ.
- Tổng chi ngân sách huyện 998.972.690.532 đ.
- Chênh lệch thu chi ngân sách huyện 28.155.265 đ.
2. Ngân sách xã
- Tổng thu ngân sách xã 192.627.288.065 đ.
- Tổng chi ngân sách xã 190.172.310.136 đ.
- Chênh lệch thu chi ngân sách xã 2.454.977.929 đ.
Chênh lệch thu chi ngân sách cấp xã, sau khi loại trừ một số nguồn kinh 

phí thường xuyên còn nhiệm vụ chi (phải tiếp tục sử dụng theo mục tiêu hoặc 
nộp trả ngân sách huyện), thì phần kết dư ròng ngân sách là 986 triệu đồng.

D. NHẬN XÉT VỀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020
1. Thu ngân sách Nhà nước 
Thu NSNN trên địa bàn huyện năm 2020 vượt mức kế hoạch giao, điều 

này thể hiện sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn 
huyện. Tuy nhiên, vẫn có một số nội dung thu không đạt kế hoạch giao, chứng 
tỏ công tác xây dựng kế hoạch và khả năng dự báo các nguồn thu ngân sách 
chưa được chính xác; số thu thuế chủ yếu do các doanh nghiệp vãng lai trong 
lĩnh vực XDCB đóng góp thể hiện nội lực nền kinh tế địa phương còn yếu, chưa 
bền vững; bên cạnh đó phân tích cơ cấu nguồn thu cho thấy ngân sách địa 
phương hiện nay vẫn lệ thuộc rất lớn vào ngân sách cấp trên.

Do vậy, trong năm 2021 và các năm tiếp đến cần tập trung làm tốt công 
tác dự báo, lập kế hoạch; đề ra các giải pháp thích hợp nhằm khuyến khích các 
doanh nghiệp địa phương phát triển, kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất 
mang tính lâu dài, sử dụng các nguồn nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương.
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2. Chi ngân sách Nhà nước
Chi ngân sách năm 2020 cơ bản thực hiện đúng theo dự toán được giao và 

cơ chế điều hành dự toán ngân sách của Tỉnh, huyện; đảm bảo mức chi để thực 
hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần 
tập trung khắc phục, đó là:

- Việc quản lý, sử dụng kinh phí quản lý hành chính (nhất là các khoản 
chi tiêu về vật tư văn phòng phẩm, chi hội nghị, tiếp khách …) chưa tuân thủ 
một cách chặt chẽ các quy định tài chính - kế toán hiện hành; hầu hết các đơn vị 
đã được giao tự chủ về kinh phí và biên chế theo NĐ 130/CP và NĐ 16/CP, tuy 
nhiên các đơn vị ban hành quy chế chi tiêu nội bộ chỉ mang tính đối phó, chưa 
chấp hành nghiêm các quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ để quản lý thu chi 
tại đơn vị, nhiều khoản chi không được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ 
nhưng đơn vị vẫn chi hoặc có nhưng chi thực tế cao hơn nhiều so với quy định; 
chưa triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí dẫn đến phải điều chỉnh dự 
toán, bổ sung kinh phí hoạt động, chưa tạo nguồn để chi thu nhập tăng thêm cho 
CBCC; công tác công khai dự toán, quyết toán hàng năm chưa được chú trọng.

- Đối với các nhiệm vụ sự nghiệp, các cơ quan, đơn vị và nhất là các xã 
chưa chủ động xây dựng kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ được giao để làm 
cơ sở phân bổ kinh phí triển khai thực hiện, mà chủ yếu chờ kinh phí mới tiến 
hành lập kế hoạch, do vậy việc triển khai thường chậm trễ, không kịp thời vụ, 
dồn ứ công việc vào cuối năm và làm tăng chi phí thực hiện do ảnh hưởng của 
mưa lũ.

- Dự toán của một số đơn vị bị hủy bỏ cuối năm là khá lớn, số chi chuyển 
nguồn đang ở mức rất cao, chứng tỏ công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành 
chưa đồng bộ, việc quản lý sử dụng kinh phí chưa thật sự chủ động, thiếu khoa 
học, thiếu hợp lý trong điều kiện ngân sách địa phương còn rất khó khăn như 
hiện nay.

Để khắc phục tình trạng này, trong nhưng năm đến cần thực hiện nghiêm 
túc hơn nữa các quy định về quản lý chi tiêu tài chính ngân sách, tăng cường 
khâu kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc, đồng thời đề ra các chế tài 
cụ thể để xử lý các trường hợp vi phạm.

Trên đây là báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước huyện Nam Trà My 
năm 2020, UBND huyện trình kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khoá XII xem xét 
thông qua./.
Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- TVHU, TT HĐND, UBND huyện;
- Ban KT-XH HĐND huyên;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Đại biểu dự họp;
- Lưu VT.UBND.

CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao


		2021-07-29T08:29:24+0700
	Quảng Nam


		2021-07-29T08:32:20+0700
	Quảng Nam


		2021-07-29T08:32:26+0700
	Quảng Nam


		2021-07-29T08:32:26+0700
	Quảng Nam


		2021-07-29T08:32:27+0700
	Quảng Nam




