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V/v chuẩn bị nội dung phát biểu tại
phiên họp UBND Tỉnh trực tuyến
thường kỳ tháng 8 năm 2020.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Thực hiện ý kiến của Ủy ban nhân dân Tỉnh tại Công văn số
1180/VPUBND-THVX ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân
dân Tỉnh chuẩn bị nội dung phát biểu tại phiên họp UBND Tỉnh trực tuyến
thường kỳ tháng 8 năm 2020.
Tại nội dung số 02 của Văn bản 1180/VPUBND-THVX giao “Sở Tài chính
trình bày tình hình thực hiện thu - chi ngân sách và tiết kiệm chi thường xuyên
trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Kiến nghị một số giải pháp điều hành ngân
sách đảm bảo nguồn thu và chi”
Sở Tài chính dự thảo ý kiến trình bày, phát biểu tại phiên họp Ủy ban nhân
dân Tỉnh trực tuyến thường kỳ tháng 8 với một số nội dung (Kèm theo bảng dự
thảo).
Sở Tài chính kính trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, tổng hợp./.
Nơi nhận:
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(DỰ THẢO)

BÁO CÁO THAM LUẬN
Tình hình thực hiện thu - chi ngân sách và tiết kiệm chi thường xuyên trong
tình hình dịch bệnh Covid-19. Kiến nghị một số giải pháp điều hành ngân
sách đảm bảo nguồn thu và chi
A. Tình hình thu-chi và tiết kiệm chi thường xuyên trong tình hình dịch
bệnh Covid-19
I. Tình hình thu-chi ngân sách
Tình hình thu-chi ngân sách Sở Tài chính đã có báo cáo kết quả làm việc
giữa Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Tỉnh và Lãnh đạo Bộ Tài chính tình hình ước
thực hiện thu, chi NSNN năm 2020 và định hướng xây dựng dự toán thu, chi
NSNN năm 2021, trong đó tình hình thu-chi NSNN năm 2020 cụ thể như sau:
1. Thu nội địa: 7.964 tỷ đồng, đạt 95% dự toán năm, trong đó thu nội địa
không kể thu tiền sử dụng đất, thu XSKT là 5.414 tỷ đồng, đạt 85% dự toán năm.
- Tình hình một số khoản thu nội địa chủ yếu sau:
+ Thu từ DNNNTW quản lý: 190 tỷ đồng, đạt 81% dự toán và giảm 15% so
với cùng kỳ.
+ Thu từ DNNN địa phương quản lý: 500 tỷ đồng, đạt 97% dự toán và tăng
4% so với cùng kỳ.
+ Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 1.210 tỷ đồng, đạt 86% so với
dự toán, giảm 15% so với cùng kỳ.
+ Thu thuế bảo vệ môi trường (xăng, dầu): 2.130 tỷ đồng, đạt 85% dự toán
và giảm 7% so với cùng kỳ.
+ Thuế TNCN: 470 tỷ đồng, đạt 81%, giảm 10% so với cùng kỳ.
+ Thu tiền sử dụng đất: 750 tỷ đồng, đạt 125% dự toán.
+ Thu lệ phí trước bạ: 250 tỷ đồng, đạt 72% dự toán và giảm 21% so với
cùng kỳ.
+ Thu XSKT: 1.800 tỷ đồng, đạt 123% dự toán và tăng 18% so với cùng kỳ.
2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi cân đối NSĐP năm 2020:
Ngân sách luôn đảm bảo kịp thời và đáp ứng đầy đủ các khoản kinh phí theo
dự toán của các ngành; xử lý và cấp phát kịp thời cho các ngành, các cấp các
khoản phát sinh đột xuất như kinh phí phòng dịch Covid-19, vật nuôi, cây trồng,
an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh,.
Ước thực hiện chi cân đối NSĐP năm 2020 là 12.189 tỷ đồng, đạt 100%. Cụ
thể một số khoản chi chủ yếu sau:
- Đảm bảo nguồn chi đầu tư phát triển: 3.406 tỷ đồng, đạt 107% dự toán năm
(XDCB tập trung 1.131 tỷ đồng; từ tiền sử dụng đất 750 tỷ đồng; từ nguồn thu
XSKT: 1.524 tỷ đồng).
- Chi thường xuyên: 8.608 tỷ đồng, đạt 103% dự toán năm. Các khoản chi

đảm bảo điều hành theo dự toán.
- Chi bổ sung Quỹ dự tài chính: 2 tỷ đồng.
- Chi tạo nguồn CCTL từ nguồn tăng thu: 173 tỷ đồng.
- Chi trả lãi tiền vay: 1 tỷ đồng.
II. Tình hình thực hiện bố trí kinh phí phòng chống và tiết kiệm chi
thường xuyên trong tình hình dịch bệnh Covid-19
Trước tình hình khó khăn chung của dịch Covid-19, thu NSNN cũng khó
khăn. Tuy nhiên, ngân sách luôn đảm bảo kịp thời và đáp ứng đầy đủ các khoản
chi cho công tác phòng chống dịch bệnh và thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên
trong tình hình dịch bệnh Covid-19 theo quy định của trung ương, cụ thể:
2.1. Kinh phí phòng, chống và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid19:
a. Kinh phí thực hiện theo Nghị quyết số 37/NQ-CP của Chính phủ, Quyết
định 437/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:
Nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ đặc thù và sửa chữa, mua sắm trang thiết
bị là 85.221 triệu đồng (số đã cấp kinh phí cho đơn vị). Đến ngày 26/8/2020 các
đơn vị đã chi là 72.085 triệu đồng, phần kinh phí còn lại đơn vị đang thực hiện và
hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán theo quy định.
b. Kinh phí thực hiện theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định
số 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:
Ủy ban nhân dân Tỉnh tỉnh đã phê duyệt tổng số 238.049 đối tượng, tương
ứng với số kinh phí là 325.149 triệu đồng, thực hiện chi hỗ trợ đến ngày
26/8/2020 là 222.168 đối tượng, tương ứng số kinh phí 223.480 triệu đồng. Các
đối tượng còn lại các đơn vị đang rà soát hồ sơ và tiếp tục thực hiện chi trả.
c. Như vậy, tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP, Quyết
định 437/QĐ-TTg, Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định số 15/QĐ-TTg là
410.370 triệu đồng, đã chi đến ngày 26/8/2020 là 295.565 triệu đồng.
Sở Tài chính đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh bố trí nguồn để
thực hiện nhiệm vụ chi trên. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo
Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí cho địa phương. Đến nay, Bộ Tài chính đã thông
báo (đợt 1) cho địa phương: 77.848 triệu đồng (kinh phí phòng, chống dịch:
3.898 triệu đồng; hỗ trợ người dân gặp khó khăn: 73.950 triệu đồng.
2.2. Tiết kiệm chi thường xuyên trong tình hình dịch bệnh Covid-19:
+ Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 8299/BTC-NSNN,
Văn bản số 610/UBND-KT, Sở Tài chính đã chủ động phối hợp với các cơ quan,
đơn vị, huyện, thị xã, thành phố thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên còn lại của
năm 2020 là: 38.137 triệu đồng. (Trong đó, tiết kiệm tối thiểu 70% kinh phí hội
nghị, đi công tác trong và ngoài nước: 16.897 triệu đồng, tiết kiệm 10% chi
thường xuyên: 21.240 triệu đồng).
+ Nội dung cắt giảm, tiết kiệm trên Sở Tài chính đã chủ động tham mưu Ủy
ban nhân dân Tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh,
trên cơ sở quyết định cắt giảm, tiết kiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân tỉnh. Sở Tài chính sẽ phối hợp với KBNN thực hiện giữ lại theo
quy định tại Công văn số 8299/BTC-NSNN và sẽ hướng dẫn việc sử dụng số cắt

giảm, tiết kiệm trên khi Bộ Tài chính có hướng dẫn cho địa phương và quyết định
của cấp có thẩm quyền.
B. Kiến nghị
I. Trước tình hình khó khăn chung của dịch Covid-19 và qua kết quả làm
việc với Lãnh đạo Bộ Tài chính về tình hình ước thực hiện thu, chi NSNN năm
2020 và định hướng xây dựng dự toán thu, chi NSNN năm 2021. Năm 2020, hụt
thu ngân sách, nhiệm vụ tài chính-NSNN được giao là rất năng nề, nhưng dưới sự
chỉ đạo quyết liệt cấp Ủy, Ủy ban nhân dân các cấp, vượt qua khó khăn của cộng
đồng doanh nghiệp và nỗ lực của toàn ngành tài chính địa phương tập trung phấn
đấu thực hiện nghiêm và đồng bộ các giải pháp của trung ương và Ủy ban nhân
dân Tỉnh đã đề ra, điều hành thu-chi ngân sách chặt chẽ, góp phần cân đối NSĐP
năm 2020. Qua đó, đề nghị Ủy ban nhân dân chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung
thực hiện một số nội dung còn lại những tháng cuối năm 2020:
1. Về thu ngân sách nhà nước:
- Thực hiện tốt việc gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất theo chủ
trương của Chính phủ, đơn giản hoá thủ tục hành chính về gia hạn tiền thuế, tiền
thuê đất và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh
doanh, người nộp thuế.
- Tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành
chính thuế, duy trì dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử.
Đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin thông suốt 24/7 để hỗ trợ người nộp thuế
thực hiện nghĩa vụ với NSNN từ khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện
tử mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế, giảm thời gian thực hiện các thủ
tục tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với thu NSNN.
- Rà soát kiểm tra chặt chẽ, hồ sơ khai thuế của người nộp thuế trước khi tiến
hành thanh, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; không tổ chức kiểm tra định kỳ
trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm; tuy nhiên,
không để doanh nghiệp lợi dụng chủ trương này vi phạm pháp luật.
- Về số hụt thu năm 2020 và phương án xử lý hụt thu cụ thể của từng cấp
ngân sách, Sở Tài chính báo cáo cụ thể Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thường trực Hội
đồng nhân dân Tỉnh phương án xử lý hụt thu khi hết năm ngân sách 2020.
2. Về cân đối nhiệm vụ chi ngân sách địa phương:
- Phấn đấu quyết liệt để đảm bảo cân đối NSĐP, trường hợp hụt thu so với
dự toán, phải chủ động sử dụng các nguồn lực tài chính của địa phương để bù đắp
(dự phòng ngân sách, quỹ dự trữ tài chính, kết dư ngân sách, nguồn cải cách tiền
lương còn dư và nguồn lực tài chính hợp pháp khác), đồng thời thực hiện rà soát,
sắp xếp lại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, cắt giảm hoặc giãn thời gian
thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, trong đó phải ưu tiên đảm bảo
nguồn thanh toán các khoản chi về tiền lương và có tính chất lương, các khoản
chi thường xuyên để đảm bảo hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, các
khoản chi an sinh xã hội, chi đầu tư xây dựng cơ bản các công trình quan trọng;
Theo dõi chặt chẽ tình hình biến động tồn quỹ ngân sách các cấp, điều hành đảm
bảo khả năng thanh toán, chi trả của NSNN. Năm 2020, kiến nghị Bộ Tài chính

xem xét tăng tiến độ trợ cấp ngân sách, bổ sung kịp thời các chế độ chính sách
mới về an sinh xã hội do tác động dịch bệnh Covid-19...;
- Quản lý chặt chẽ nguồn dự phòng ngân sách đã bố trí dự toán ở các cấp
ngân sách; tập trung điều hành sử dụng trong phạm vi 50% nguồn dự phòng ngân
sách đã bố trí trong dự toán của từng cấp để xử lý phòng chống dịch bệnh Covid19, quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ cấp bách khác; nguồn dự phòng ngân sách
còn lại để chủ động xử lý khi nguồn thu NSNN giảm.
- Đối với các huyện có khó khăn về nguồn do thực hiện gia hạn thời gian nộp
thuế, đề nghị có báo cáo về Tỉnh, trên cơ sở đó sẽ xem xét tăng tiến độ số bổ sung
cân đối năm 2020. Trường hợp hụt thu tiền sử dụng đất so với dự toán thì thực
hiện cắt giảm, hoặc giãn tiến độ thực hiện của công trình, dự án được bố trí chi từ
nguồn thu này.
- Tổ chức tốt công tác đánh giá tình hình ước thực hiện thu-chi ngân sách
năm 2020, làm tiền đề xây dựng dự toán thu-chi ngân sách năm 2021, thể hiện
đầy đủ các nhiệm vụ thu-chi ngân sách để bảo vệ với Bộ Tài chính và trình Hội
đồng nhân dân Tỉnh quyết nghị.
II. Ủy ban nhân dân Tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các cấp ngân
sách căn cứ theo nhiệm vụ tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành
thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020
theo tình thần đã chỉ đạo tại Văn bản số 610/UBND-KT ngày 11/8/2020 của Ủy
ban nhân Tỉnh.
III. Các đơn vị, địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh và
chi hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 tranh thủ thực hiện chi và
báo cáo về Sở Tài chính (có xác nhận của KBNN) để tổng hợp tham mưu Ủy ban
nhân dân Tỉnh báo cáo Bộ Tài chính tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho địa phương thực
hiện.
Trên đây là trình bày tình hình thực hiện thu - chi ngân sách và tiết kiệm chi
thường xuyên trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Kiến nghị một số giải pháp
điều hành ngân sách đảm bảo nguồn thu và chi

