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V/v chuẩn bị nội dung phát biểu tại
phiên họp UBND Tỉnh trực tuyến
thường kỳ tháng 9 năm 2020.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Thực hiện ý kiến tại Tại Công văn số 1308/VPUBND-THVX ngày 24 tháng
9 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 9 năm 2020.
Tại nội dung số 02 của Văn bản 1308/VPUBND-THVX giao “Sở Tài chính
trình bày tình hình thực hiện thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm, ước thực hiện
cả năm 2020. Một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm và năm 2021”
Sở Tài chính dự thảo ý kiến trình bày, phát biểu tại phiên họp Ủy ban nhân
dân Tỉnh trực tuyến thường kỳ tháng 9 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 9 tháng đầu năm, ước thực hiện cả
năm 2020. Một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm và năm 2021
A. Một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020
Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm, công tác tổ chức điều hành NSNN đã
được triển khai tích cực, chủ động; NSNN luôn đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời
các nhu cầu chi theo dự toán; đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện chính sách an
sinh xã hội và bổ sung kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, khắc
phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, kinh phí Đại hội Đảng các cấp, đảm bảo quốc
phòng, an ninh,...
Căn cứ kết quả thực thu NSNN 8 tháng đầu năm, ước thu NSNN 9 tháng đầu
năm 2020. Lãnh đạo Bộ Tài chính đã thống nhất với địa phương số liệu ước thực
hiện thu nội địa cả năm 2020 là 7.964 tỷ đồng, so với dự toán đạt 95%, nếu thu nội
địa không kể thu xổ số kiến thiết, tiền sử dụng đất, đạt 85%, ngân sách địa phương
hụt thu khoảng 688 tỷ đồng so với dự toán phần ngân sách địa phương hưởng theo
phân cấp, trong đó ngân sách cấp tỉnh hụt thu khoảng 312 tỷ đồng, ngân sách
huyện hụt thu khoảng 376 tỷ đồng, chủ yếu hụt thu do ảnh hưởng dịch Covid-19
(do thực hiện chính sách hỗ trợ về thuế, hoạt động của một bộ phận doanh nghiệp
khó khăn, lượng hàng tiêu thụ giảm, tồn kho lớn; nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp
hoặc tạm dừng hoạt động) đã tác động trực tiếp đến hụt thu từ doanh nghiệp nhà
nước quản lý hụt thu 60 tỷ đồng; từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh hụt thu 200
tỷ đồng; lệ phí trước bạ hụt thu 95 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân hụt thu 110 tỷ
đồng; thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu hụt thu phần ngân sách địa
phương hưởng theo phân cấp 141 tỷ đồng; tiền thuê đất hụt thu 68 tỷ đồng,...Sở
Tài chính tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh điều hành đảm bảo cân đối
ngân sách địa phương năm 2020, trong đó:
1. Chủ động đảm bảo nguồn ngân sách địa phương để thực hiện các chính
sách an sinh xã hội đã ban hành; không để phát sinh tình trạng chậm, nợ chế độ,
chính sách trên địa bàn. Theo dõi sát tiến độ triển khai và giải ngân các dự án đầu
tư trên địa bàn, chủ động đề xuất cắt giảm, điều chuyển kế hoạch đầu tư công vốn
ngân sách nhà nước từ các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn sang
các dự án có tiến độ giải ngân tốt hơn nhằm sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, kể

cả việc điều chuyển vốn giữa các chủ đầu tư, trình cấp có thẩm quyền để thực
hiện.
2. Do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 nên thu cân đối ngân sách địa
phương giảm so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao, địa phương phải chủ
động xây dựng phương án điều hành sử dụng các nguồn lực của mình theo quy
định để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương. Cụ thể:
a. Huy động nguồn dự phòng ngân sách địa phương: 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 Covid 19, 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.
b. Huy động nguồn kết dư ngân sách địa phương, phần tăng thu ngân sách địa
phương năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020 sau khi đã dành nguồn để cải
cách tiền lương theo quy định (nếu có) và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác
của địa phương theo quy định.
c. Trường hợp địa phương có nguồn thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết
vượt lớn so với dự toán.
+ Đối với cấp tỉnh, do nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2020 tăng so với dự
toán năm 2020 khoảng 340 tỷ đồng, Sở Tài chính đề xuất sử dụng nguồn tăng thu
này để đảm bảo nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung trong cân đối dự
toán ngân sách cấp tỉnh năm 2020 khi nguồn thu ngân sách từ thuế, phí bị hụt so
với dự toán.
+ Đối với cấp huyện, điều hành chi đầu tư gắn với tiến độ thu tiền sử dụng
đất. Chủ động dự kiến số vượt thu từ tiền sử dụng đất, sử dụng nguồn tăng thu này
để đảm bảo nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung trong cân đối dự toán
ngân sách huyện năm 2020 khi nguồn thu ngân sách từ thuế, phí bị hụt so với dự
toán.
Ủy ban nhân dân xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp sử
dụng nguồn tăng thu này để đảm bảo nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản tập
trung trong cân đối dự toán ngân sách địa phương năm 2020 khi nguồn thu ngân
sách từ thuế, phí bị hụt so với dự toán.
d. Trường hợp còn nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách địa
phương...của các năm trước dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư để
bù đắp cân đối ngân sách địa phương, khi đó các địa phương báo cáo cấp có thẩm
quyền xem xét, cho ý kiến trước khi thực hiện.
đ. Sau khi đã sử dụng các nguồn lực nêu trên mà vẫn không đảm bảo bù đắp
số giảm thu ngân sách địa phương, Sở Tài chính đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sử
dụng Quỹ Dự trữ tài chính của cấp tỉnh để bù đắp giảm thu.

Sang đầu năm 2021, cơ quan Tài chính báo cáo cụ thể Ủy ban nhân dân báo
cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về phương án điều hành cân đối ngân sách địa
phương tại kỳ họp gần nhất theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước.
Năm 2020, trong điều kiện phát sinh nhiều khó khăn, nhiệm vụ tài chínhNSNN được giao là rất nặng nề, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt cấp ủy, ủy ban
nhân dân các cấp 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 ngân
sách địa phương năm 2020.
B. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
1. Công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành ngân sách các cấp.
2. Theo dõi sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời xử lý các
vướng mắc phát sinh, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển.
3. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp để tháo gở kịp thời
những khó khăn của nhà đầu tư trong lĩnh vực giá đất, giúp nhà đầu tư sớm triển
khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.
4. Phối hợp trong tháo gỡ khó khăn lĩnh vực đầu tư phát triển từ nguồn vốn
ngân sách nhà nước, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, sớm phát huy hiệu quả
công trình. Đẩy nhanh công tác quyết toán vốn đầu tư, kiên quyết chế tài các chủ
đầu tư chậm thực hiện công tác này.
5. Chủ động dự báo và phân tích các yếu tố tác động đến công tác thu ngân
sách nhà nước để tham mưu các cấp lãnh đạo phương án điều hành ngân sách phù
hợp.
6. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc
thực hiện quy định về quản lý giá đối với những mặt hàng thuộc nhà nước định
giá, mặt hàng thực hiện bình ổn giá, những mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời
sống.

