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CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p - Tiy do - Hnh phCic 

Quáng Tr/, ngày  olthángq nä,n 2020 

BAO CÁO 
TInh hInh thirc hin dijtoán thu ngân sách trên dla  bàn, chi ngân sách 

dla phirong 6 tháng dâu nàm 2020 và nhim vti,  giãi pháp thirc hin 
6 tháng cui näm 2020 

Kinh gl'ri: HDND tinh khóa VII - K hop thir 16 

Thrc hin Nghj quyt s 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 cüa ChInh phü v 
nhim vi, giãi pháp chU yéu thirc hin kê hooch phát triên kinh tê - xà hi và d 
toán NSNN näm 2020; Thông tu so 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/20 19 cüa BO Tài 
chInh quy djnh ye to chirc thirc hin dir toán NSNN näm 2020; Nghj quyêt so 
331NQ-HDND ngày 06/12/2019 cUa HDND tinh ye di,r toán thu NSNN trên dja 
bàn, chi NSDP nàm 2020; Nghi quyêt sO 34/NQ-HDND ngày 06/12/20 19 cüa 
HDND tinh ye phan bô NSDP näm 2020; 

UBND tinh dã ban hành Quy& djnh s6 3379/QD-UBND ngãy 06/12/2019 v 
vic giao dir toán thu, chi NSNNT näm 2020 cho các sâ, ban, ngành, dcn vi thuc 
tinh; Quyêt djnh sO 3380/QD-UBND ngày 06/12/2019 ye vic giao dir toán thu, chi 
NSNN näm 2020 cho các huyn, thành phô, thj xà; Quyêt djnh so 146/QD-UBND 
ngày 15/01/2020 cUa UBND tinh ye vic ban hành Chuong trinh hành dng ciXa 
UBND tinh thirc hin Ngh quyêt sO 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 cüa ChInh phU; Kêt 
1un sO 320-KL/TU ngày 04/12/2019 cüa Tinh Uy và Nghj 9uyêt sO 31/2019/NQ-
I-IDND ngày 06/12/2019 cüa HDND tinh ye kê hoach phát triên KT- XH näm 2020. 
Giao Thu trtthng các s, ban, ngành tinh, Chu tjch UBND các huyn, thành phô, thj 
xà triên khai tO chtrc thirc hin các ni dung thuOc  trách nhim quãn 1y cüa ngành, 
don vj, dja phuong mInh. 

Can cir kt qua dat  dixçic, UBND tinh báo cáo HDND tinh tlnh hInh thirc hin 
dir toán thu NSNN trên dja bàn, chi NSDP 6 tháng dâu näm và nhiem  vit giãi pháp 6 
tháng cuOi nàm 2020 nhi.r sau: 

i. T!NH HINH THVC HIEN DV TOAN THU NSNN, CHI NS1iP 6 THiNG 
DAU NAM 2020 

1. Kêt qua thc hin diy toán thu NSNN 6 tháng du näm 2020: 

Tng thu ngân sách trên dla  bàn dn ngày 30/6/2020: 1.503 t dnWDT 
3.400 t' dOng, dat  44% dir toán dja phucmg và 54% dir toán Trung 1.rong, bang 
107% cUng kS'  nam 2019; Trong dO: 

- Thu ni dja: 1.3 16 t dông/DT 2.950 t' dng, dat  45% di toán dja phwmg 
và 54% di toán Trung uong, bang 116% cung kS'  näm 2019; Trong do: 

+ Ngan sách dja phuong htrmg: 1.184 t dng, dat  45% dr toán dja phtxong. 
Loi trir khoàn thu tiên si'r ding dat, thu xô so kiên thit, thu ngân sách dja phung 
hixüng thra vào can dOi là 686 t' dOng/DT 1.664,22 t dOng, dat  41% dr toán dla 
phucmg, bang 97% cüng k' näm 2019. 
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+ Ngân sách cp tinh hi.râng: 696 t dngfDT 1.662,98 t' dng, dat  42% dir 
toán dja phuong. Loai tth khoân thu tiên sCr diing dat, thu xô so kiên thiêt, thu ni 
dja ngân sách cap tinh huàng: 420 t dOnglDT 1.017,98 t dong, dat  41% dtr toán 
dja phixong. 

Trong cci cu thu n(3i tija, có 6/17 khoàn thu cci bàn dam baa tiln d3 d4v 
toán, dit trên 48% dr toán dja p/i u'o'ng, bao gôm: 

+ Thu bão v môi truè'ng dat  50%, do phát sinh them s6 thu np cüa Cong 
ty TNHH vn tâi thüy bO Hái Ha.' 

+ Thu tr khu virc có vn d&u tu nuâc ngoài dat  87%, do Cong ty Co phn 
chàn nuôi C.P. Vit Nam phân bô np thuê TNDN cho Chi nhánh tai  tinh Quãng 
Trj tang dt biên2. 

+ Thu phi, 1 phi dt 49%•3 

+ Thu tin sr dvng  dt  dat  52%. Ngay tiir cu6i nãm 2019 vã dAu nãm 2020, 
nhiéu dja phuong dâ tIch circ trong vic khai thác qu5 dat, to chirc dâu giá qu1'ên str 
ding dat, kêt qua dâu giá nhiêu dja phucmg khá tot, so thu np ngân sách cao. 

+ Thu khác ngân sách dt 53%•5 

+ Thu thu nhp cá nhân dat  64%. 

dc klioán thu cim liii  khoàn thu k/tong dam baa tiln d dr toán, nh/eu 
k/,oãn thu giám so càng kj ndm 2019: 

+ Thu tü khu virc DNNN Trung uong: 62,3 t dông/KH 190 l dông, dat 
33% dr toán dja phuong, bang 73% so vâi cüng k' 2019. 

+ Thu t1r khu v1rc DNNN dja phuong: 34,2 t donglKH 105 t' dong,dat 33% 
d toán dja phuong, bAng 85% so vOi cüng k' 2019. 

+ Thu tr khu vijc kinh th ngoài qu& doanh: 288 t dng/KH 813 t' dng, 

dat 35%, bang 86% so vôi cüng k' 2019. 

+ L phi truOc ba:  71,5 t9 dng/KH 160 t' dng, dat  45% dr toán dja 
phuong, bang 95% so vài cüng k' 2019. 

+ Thu tin thuê dt: 8,6 t dng/KH 23 t' dng, dat  38% dir toán dja phuong, 
bAng 59% so vói cüng k' 2019. 

+ Thu tin cp quyn khai thác khoAng sAn: 6,7 t' dng/KH 15 t' dng, dat 
45% dr toAn dja phuong, bang 67% so vOi cirng k 2019. 

+ Thu tir hoat dng x s6 kin thit: 15,8 t dng/KH 40 t dng dat  40% dir 
toán dja phuong, bang 99% so vâi cUng kS' 2019.6 

+ Thu c thtrc vA 1ci nhun sau thu: 352 triu dng/KH 10.000 triu dng, 
dat 4% dir toán dja phixong . 

S6thu BVMT Cong ty TNHH vn tãi thüy b Hal Ha np 6 tháng 2020: 40 t' ding. 
2  D6n ngày 20/6/2020, so thué Cong ty Co phn chän nuOi C.P. Vit Narn dâ np 5,5 t dong/SO thuê 
TNDN np blnh quân hang nãm khoãng 02 t' d6ng). 

Phi, I phi cüa Trung rccng dat  35%; cüa tinh dt 51%; cüa huyn, xa dt 56%. 
TP DOng Ha, huyn Cam LQ, Vinh Linh. 

'Trong dO, thu pht ATOT, pht và tjch thu khác, thu hôi các khoàn chi nm truàc: 36,477 t5' dOng (chiêm 
80% thu khác ngãn sach); bang 93% so vài czng kS'  näm 2019 (gi&m 7% so v&i cüng ks'). 
6  Dn 30/6/2020, thu xô so kiên thiêt: 15,8 t5' dOng/KH giao 40 t dông. 
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+ 

- Thu tñ' hot c1ng xut khu, nhp khu: 152 t dng/DT 450 t' dông, 
dt 34% dir toán dia phucing và 42% dr toán Trung uong, bang 59% so vâi cüng kS' 
2019. 

- Thu b sung fir ngân sách Trung trong: Dam bâo theo dr toán duqc giao. 
* Dánh giá nhim viii thu NSNN 6 thãng du näm 2020: 

Trong 6 tháng du nãm 2020, thirc hin chi do cüa B Tãi chInh, Tong Cic 
Thuê, Tong Citc Hãi quan, UBND tinh; các ngành, dja phi.rong tIch circ tp trung 
trién khai thrc hin cong tác thu ngân sách. Ngành Thuê dã tp trung chi d?o  rà 
soát toàn b nguôn thu trén dja bàn theo tlrng khoán thu, sac thuê dê thông báo dir 
toán HDND tinh giao cho các don vj ngay tir dáu näm; rà soát, dánh giá 1i trng 
khon thu, dc bit là các khoán thu phát sinh sau giao dr toán dê giao chi tiêu 
dàng k9 phân dâu thu ngân sách näm 2020. Các si, ngãnh, các co quan quãn l thu 
va Kho bac Nhà nixâc dà có sir phOi hçp khá chat  chë và hiu qua trong cong tãc 
thu ngân sách. Giái quyêt kip th&i nhung vuâng mac ye co ché, chInh sách, thU t1ic 
hành chInh; tharn miru cho UBND cac cap day nhanh cong tác giái phóng mt 
bang, triên khai tot hot dng dâu giá dat, giao dat, cho thuê dat và thu kjp thai cUe 
khoãn thu tir dat vão NSNN; 

Tuy nhiên, tác dng cUa djch bnh Covid-19 dâ ãnh hi.rông dn tinh hInh sUn 
xuât, kinh doanh trên da bàn tinh, các hot dng xuât nhp khãu chüng li, thu 
ngâ.n sách gp nhiêu khó khän. Nhiêu khoãn thu ni dja, trong do mt so khoãn thu 
chiêm t' trng lan không dam báo tién d thu và giám sâu so vOi cUng kS'  näm 
20198.  Ben c?nh  do, vic thtrc hin các chInh sách, giãi pháp ho trq doanh nghip 
üng phó vOi dtch  Covid-19 theo Nghj djnh sO 41/2020/NQ-CP cUa ChInh phU dä 
tUe dng giãm so thu ni dja np ngân sách 6 thUng dâu nam9. NgoUi ra mt so 

chmnh sách h6 trçl tháo ga khó khän dang ducic Bô Tâi chInh dé xuât s tUe dng 
lam giãm so np NSNN trong 6 thang cOn Ii10. 

Ngoài nguyen nhân chU yu do djch bnh, thu ngân sách dja phixcing gtp khO 
khän cOn do näng hrc ni ti, quy mO nen kinh tê cUa tinh vn hn chê; src c?nh 
tranh cUa nên kinh tê va nguôn lirc dâu ttr vào Quàng Trj thâp. Doanh nghip nhà 
nuâc, doanh nghip có vOn dâu tu nuOc ngoài có dir toán thu hang näm chiCrn 
khoãng 11: 15% tong sO thu ni dja trên da bàn nhi.rng khOng tang ye sO li.rçmg, so 

thu thông On djnh và cO mirc tang throng thâp. Khu vrc ngoài quOc doanh chU yêu 
là doanh nghip nhô, siêu nhO; sue canh  tranh thâp, không CO näng hrc dâu thâu cUe 
dir Un iOn ye xây dirng co bàn; cUc dir Un san xuât din trên dja bàn dêu do doanh 
nghip ngoài tinh dâu tu, chi kê khai np thuê GTGT yang lai 2% tai  dja phucng, 
dóng gop cho ngân sUch tinh thâp. Hin nay toàn tinh CO trén 3.141 doanh nghip 

' Dn 30/6/2020, thu c thirc vã Içii nhu.n sau thus: 352 triu dng/KH giao 10 t' dông. 
Thu tir khu vire DNNN Trung wng giãm 27% so vâi ciing kS'  nãm truàc; Thu tr khu vrc DNNN dja 

phuang giãm 15% so vâi ci1ng k' näm tnthc; Thu tr khu vi,rc kinh tê ngoài quc doanh giâm 14% so v6 
cüng kS'  nAm truàc; L phi trisâc bgiãm 5% so vài cing k5' näm truàc; 
Dn ngãy 20/6/2020: T6ng s6 tin duçic gia h?n  92,2 1 t' dng (Trong do" tin thué gia han: 85,94 t' 

dông; tiên thué dat gia hn: 6,27 t' dông). 
10 Giàm 30% thuê TNDN phãi np nãm 2020 d6i vâi trtrng hp DN cO tong doanh thu näm 2020 khOng 
qua so t' ding và cO so lao dung tham gia bão hiêm blnh quãn nAm 2020 khong qua 100 ngiri; dê xuât 
nâng mCrc giàni tnr gia cãnh cia thug TNCN; ... giãm s np NSNN trong 6 tháng cOn Iai. 
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ké khai np thu nhung chi có 02 doanhnghip s np trên 100 t dông/näm; 03 
doanh nghip so np ngân sách t1r 50 t' dông den 100 t' dông/narn). 

2. Kt qua thrc hin dij toán chi NSDP 6 tháng du nám 2020: 

Tng chi NSDP dnngày 3 0/6/2020 dat:  4.050,697 t dng/DT 9.504,128 t 
dông bang 43% dr toán, bang 119% so vfñ cüng kS'  näm 2019; Trong do: 

* C'hi can ddi ngOn sOc/i: 2.883,57 1 t dng d?t  43% dr toán, bang 108% so 
vài cüng k' näm truàc; Trong do: 

- Chi dAu tu phát trin: dat  434,534 t' dng/ DT 1.514,100 t' dông, dat  29% 
dt,r toán näm, bang 75% cUng kS'  nAm truâc. 

- Chi thixmg xuyên: 2.449,037 t9 &5ng! DT 4.936,453 t dng, dat  50% so 
vâi du toán, tang 118% so vâi cüng k' näm truc, trong dO: 

+ Chi Sir nghip Giáo dic dào tao  và  day  ngh  dat  45%. 

+ Chi khoa h9c cong ngh dat  57% dr toán. 
* Chi các chuviig trInh myc tiêu. 592,607 t' dng/ DT 2.729,831 t' dng dat 

22% du toán nám, tang 123% so vâi cüng kS'  näm trixOc; Trong dO: 

- Chuong trinh MTQG giám ngheo bn vtng: 68,583 t," dng/ DT 136,054 t 
dông dat  50% dr toán nàm. 

- Chuong trmnh MTQG xay dmg NTM: 109,892 t dng/ DT 376,620 t 
dOng dat  29% dr toán näm. 

* TInh hInh sz dung dy'phông ngOn sách c4v tin/i närn 2020: 

Dâ sCr dtng d giái quyt kjp thai các nhim vi,i phát sinh ngoài dir toán, chi 
phOng chông djch bnh: 66.517 triu dong (Trong do, bô tn cho kinh phi phOng, 
chOng djch bnh Covid-19, djch tã 1cm Châu Phi: 53 .670 triu dong). 

* Dãnh giá nhim vii chi NSDP 6 tháng du näm 2020: 

UBND tinh tp trung chi dao  diu hành, quãn 1 chi NSNN chtt chë, dUng ch 
d quy djnh, tiêt kim, hiu qua. NhIn chung, các nhim vi chi ngân sách 6 tháng 
dâu näm 2019 ducic dam bão theo dir toán vã tiên d triên khai thrc hiên cUa các chU 
dâu Ur, don vj si~ dvng  ngân sách, dap 1rng kjp thôi các nhim vi cap bach và mtt so 
nhim vii cap thiêt phát sinh ngoài dir toán; dam bão nguon kinh phi thi,rc hin các 
ched,chInhsachansinhxahi. 

DM vi nhim v11 chi thumg xuyen ngân sách: Diu hãnh trong phm vi dir 
toán di.rçic giao, trën co s& tieu chuân, chê d djnh müc quy dnh. Quán 1 chi ngân 
sách chat chê, tiêt kim; dam bão kinh phi chi thi..rO'ng xuyen cho hoat dng cUa b 
may nhi.r chi luong, phi cap, các khoãn dOng gop theo ch d; chi trçY cap cho các di 
tucing chmnh sách xã hi và các khoãn chi thiêt yéu khác theo dr toãn duçic giao. 
Trong diêu kin djch bnh Covid-19, ãnh htrâng den nguOn thu ngân sách cUa tinh; 
dê dam báo nguon lirc tài chinh dáp crng duqc nhim viii quan trong cUa dja phucmg, 
dc bit là cong tác phOng, chOng djch bnh, UBND tinh ban hành COng van so 
1002/EJBND-TM ngày 13/3/2020 ye vic quãn !, diCu hành NSNN phiic vii phOng, 
chong djch bnh Covid- 19. 

Thu NSNN trén dja bàn, dc bit là thu ni dja nàm 2020 dr báo khOng dat 
dr toán duçc HDND tinh giao. UBND tinh chi dao  các so, ngành thithng xuyên 
theo dOi cht chë tien d thu ngãn sách dé tham mixu, d xut UBND tinh kjp th?yi 
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chi dio, diu hãnh chi NSNN cht ch, tit kim, phü hçp vOi khã n.ng thu ngân 
sách tinh, cii the: 

- Chi do, diu hành, quán 1 chi ngân sách trong phm vi dir toán ducic giao, 
dung djnh mire, chê d quy djnh; Quán 1 chat ch các nhim vli chi phát sinh mâi 
và chi xem xét bô sung kinh phi cho các dn v có nhu câu chi that cap thiêt, thirc 
hién các nhiém vu dot xuât dirçic tinh giao. 

- H?n ch tm irng, irng tnrôc dir toán ngân sách, trir mt s trt.ring hcp thrc 
hin nhim vi cap thiêt; các Si, ban, ngành không tham mini ban hành các chInh 
sách, ché do, dê an lam tang chi ngân sách khi chua Co nguôn dam bão. 

- Quán 1, sCi diing dir phOng NSDP theo dung quy djnh cüa Lut Ngân sách 
nhà nuOc. Chir dng sir ding nguôn dir phOng dê chiphOng, chông djch; phOng, chong 
khäc phuc thiên tai, djch bnh và các nhim v' chi cap bach, phát sinh. 

- Giao Sâ Tài chInh phi hçp vài các so, ngành và các huyn, thành ph&thj 
xà thuc hiên rà soát, sap xêp các nguôn hrc dam bão cho cong tác phOng, chông 
djch bnh và thrc hin các chInh sáeh h trq ngu?i dan gp khO khän do dii djch 
COVID-19 theo Nghj quyêt so 42/NQ-CP ngày 09/4/2020; Quyét dnh sO 15/QD-
TTg ngày 24/4/2020 cüa Thu tuOng ChInh phU. Kinh phi phic vi tiêp nhan  each ly 
cong dan tir các quôc gia ye ni.rOc phOng, chông djch Covid-19 cho các dn vj, da 
phwing. Tong hçp nhu câu phOng chông dch và thrc hin chInh sách ho trq nguYi 
dan gp khó khàn do di djch Covid-19 trên dja bàn tinh trInh UBND tinh báo cáo 
Bô Tài chInh xem xét, h trçi kinh phi. 

ii. oE XUAT NBT1M V1J, GIAI PHAP PHAN DAU HOAN THANH DI 
TOAN TITU, CIII NGAN SACH 6 THANG CUOI NAM 2020 

1. Nhim vu thu NSNN: 

Trong diu kiin ãnh huOng cira di djch Covid-19, ãnh hiring dn khã näng 
hoãn thành dr toán thu ngân sách ducrc giao. Dê dam báo can dôi ngân sách, phân 
dâu thirc hin nhim v1i thu NSNN näm 2020 0 mire cao nhât, UBND tinh chi d?o 
các ngành, các djaphi.rong tiêp tic thirc hin hiu qua các chi dao  cUa Chinh,phü,b, 
ngành thirc hin tot các giãi pháp, chInh sách tháo g khó khàn cho san xuât kinh 
doanh theo Nghj djnh cüa ChInh phü; theo dOi chat chë din biên các khoãn thu; 
tang ci.rongnuoi di.rOng các nguOn thu ngân sách; nang cao nàng hrc, hiu qua quãn 
1 thuê, chOng that thu, siêt cht quãn 1 thu hôi nç, giãm 1 nçi dung thuê, tip 
trung khai thac tang các nguôn thu cho NSNN, trong do tp trung vào các giãi pháp 
sau: 

- Barn sat sir chi do, diu hành cüa Chjnh phü, B Tài chInh, Tng Cite 
Thuê, Tong Cii.c Hãi quan, UBND cac cap, tp trung tháo g0, giãi quyêt khó khàn, 
vi.ring mac cho doanh nghip b ãnh hiring bii dch Covid-19, sim phichôi san 
xuât kinh doanh; t?o  diêu kiin thun 1çi cho các doanh nghip phát triën On djnh, 
viThg chäc, thirc dày tang truing kinh tê. 

- Thi.thng xuyên theo dOi tin dO thu ngãn sách, dánh giá, phân tIch cii th 
tung dja bàn, trng khu virc thu, sac thuê, dé dir  bao thu sat vii thirc tC phat sinh dé 
có phirang an chi do, diêu hành thu kjp thi. Xác djnh các nguOn thu cOn tiêm 
nang, các linh v1rc, khoán thu, sac thuê cOn that thu dé kjp thu dê xuât cac giãi 
pháp ye chinh sách và bin pháp quãn l thu hiu qua. 
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- Thung xuyên thu thp thông tin, theo döi tin d trién khai các dir an mâi, 
trQng diem dê Rip  thai hrng dn các nhà dâu ti.r thijc hin vic dang k, kê khai 
np thuê tai  dja phuang nhäm tang nguôn thu on djnh lâu dài cho ngân sách tinh, 
nhât là dôi vOi các dr an san xuât din. Don doc các nhà thâu ngoi tinh thirc hin 
kê khai thuê kp th?yi dOi vOi dir an xây drng ca bàn yang 1a  trên da bàn, dc bit 
là dij an dumg cao tôc BAc - Nam, do?n Cam L - La San. 

- Triên khai quyt lit con tác quãn l thu nc và cu0ng ch ng thu; thrc 
hin phân loi các khoãn nc thuê dê Co giái pháp quãn l, don dôc thu phü hçip. 
Thirc hin vic thu nq dôi vâi các khoãn thuê không ducc gia han, khOng dê ngui 
np thuê don vào cuoi näm. T?o  diêu kin thun lqi cho ngithi np thuê và xir I 
nghiêm cac hành vi vi pham pháp lut ye thu ngân sãch 

- Các ngãnh, cac cp, các lçrc krcmg CO trách nhim phi hcip chat  chë vâi Ca 
quan thu (Thuê, I-Iãi quan) trong cOng tác quãn l thu. Tang ci.rô'ng day mnh các 
bin pháp phOng, chong buôn 1u, gian ln thuang mii, chông that thu ngân sách; 
Cc Hãi quan t?o  diêu kin thun lqi cho doanh nghip trong qua trinh lam thu tic 
hãi quan và thông quan hang hóa nhanh chóng. 

- Kin toàn Ban Chi do chng thAt thu ngân sách Va nq d9ng thu các cap 
va t chi:rc hoat dng hiu qua; thu&ng xuyên dánh giá két qua, tiên d thirc hin 
nhim vi thu ngân sách nhà nuâc dê có giãi pháp chi dao,  diêu hành cong tác thu 
ngân sách 6 tháng cuôi näm kjp thi. 

- Do tác dng cüa djch Covid-19, thu tü hot dông xuât nhp khAu và thu nti 
dja (trir thu tiên si:r diing dat, xo sO kiên thiêt) không dt dir toán, dir kiên ht thu 
ngân sách lan. Dé phân dâu hoàn thành chi tiêu tong thu NSNN trên dja bàn nãm 
2020 theo Nghj 9uyt HDND tinh giao (3.400 t' dong). Ngoài các giãi pháp trên, 
UBND các cap can chi dao các Ca quan, dan vi duqc giao nhim vii day nhanh tiên 
d dâu giá quyên sCr ding dat dé bü dap các khoãn thu sVt  giám; rà soát các qu5 dat 
khOng có nhu câu sCr dicing, các dr an dã cO quyêt djnh giao, cho thué dat nhung 
khOng sir dicing, sCr ding không dung mic dIch, không np tiên thuê dat dê thu hôi 
to, chirc dâu giá quyên sü di,ing dat, giao dat, cap giây chirng nhn quyên sir di,ing 
dat có thu tiên sü diing dat dê np vào NSNN 

- Cac dan vj trong ngành Tài ehinh, các dja phuang và cãc dan vj lien quan 
phôi hap cht chë, kjp th&i xcr l cac vuàng mac, dê xuât tham rni.ru thrc hin các 
giãi pháp, nhäm tang ci.thng cOng tác thu NSNN, tim kiêm nguOn bü däp cho các 
khoãn giãm thu do ãnh huâng cüa djch bnh; thtrông xuyên theo dOi chtt chë tiCn 
dO thu ngân sách de tham muu bao cao UBND tinh cO phuang an diêu hành phü 
hap vôi tInh hinh thirc tê. 

2. Nhim vii chi ngân sách dja phir.ng: 

- Quan l' chi ngân sách nha nuàc theo dung quy djnh, trong pham vi dir toán 
duqc giao, dam bão chat chë, tiêt kim, hiu qua; rà soát cac chê dO,  chInh sách an 
sinh xâ hOi  dê dam bão chi dung dôi trqng, khong dé phát sinh tInh tr.ng chm, nq 
chê dO,  chInh sách trên dja bàn. 

-, Quyt lit, tp trung chi dao dAy nhanh han ncatin do thixc hin và giãi 
ngãn kê hoach vOn dâu tu cong näm 2020, trong dO bao gOm Ca phân von vay ODA 
và vay ixu dãi nuOc ngoài. Tiên dO chi ngân sách các chuang trInh mi1c tiêu, 
chixang trInh miic tiêu quOc gia (bao gOm vOn dâu tu yà vn sr nghip), dc biOt  là 
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CTMT qu& giagiàm nghèo bn vtrng và xây dirng nông thôn mOi. Kiên quyt diu 
chinh kjp th?ii kê hoach von cüa các cong trInh, dr an chm duçic triên khai, vuàng 
thu tiic dé bO sung cho cong trInh, dir an có khOi krcing nhung thiêu von; các di,r an 
den hêt ngày 30/6/2020 chua lam thu tiic giái ngân ti KBNN; các du an den hêt 
ngày 30/9/2020 giãi ngân dixâi 60% von kê hoach; các dr an den het ngày 
30/11/2020 giái ngân duOi 85% von kê hoich theo Nghj quyêt so 35/2019/N Q-
HDND cüa HDND tinh. Chü ctâu tir phâi có giâi pháp phát huy hiu qua dâu tu, day 
nhanh tiên d dé sam dua cong trInh vão sr dirng, gop phân thóc day phát triên 
kinh té - xâ hi, to nguôn thu cho ngân sách. Ngixii dirng dâu các sâ, ban, ngành, 
dja phucing phãi chju trách nhim tnrOc UBND tinh ye tiên d giãi ngän các nguôn 
von cüa ngãnh, da phuang, dan vj mInh dixcc giao thrc hin. 

- Trit dE tit kim chi thuông xuyën ngân sách các cp; thirc hin ct giãm 
các khoãn kinh phi di hçc tip, trao dôi cong tác, cong tác ti nuâc ngoài; chi các 
hoat ding k nim, l hi; hi nghj, hi thão, tiêp khách; Rà soát, cat giãm, giän, 
hoàn sang näm sau cac khoãn mua sam, sira chia tâi san, kinh phi thirc hin các 
nhim v1i chi chua thrc sr can thiêt, cap bach. Co quan Tài chInh các cap tham 
mixu UBND cap mInh quán l cht chê các nhim vi chi phát sinh mâi vâ chi xem 
xét trInh UBND quyet djnh vic bô sung kinh phi cho các don vj, dja phixang Co 
nhu câu chi that  six cap thiêt, thijc hin các nhim vi dt xuât duçic cap có thâm 
quyên giao. 

- V quán 1 vâ sr ding dii phOng ngân sách các cp: Ca quan tai chInh cac 
cp tham muu UBND cüng cap scr ding dr phOng dam báo dung theo quy djnh cUa 
Lut NSNN näm 2015 và các van ban huOng dan thl:rc hin Luat.  Tn.râc mat i.ru tiën 
chi si:r di:ing dr phông cho cong tác phàng chong, khäc phiic hau  qua thiên tai, dch 
bnh, thãm h9a, cüu dói; các nhim v11 có chü twang cüa cap có thâm quyên. Den 
cuOi näm 2020, nêu con dix mOi tham mixu bô tn cho các nhim vu khác theo quy 
djnh cüa pháp luat. 

- Sit chat k luat, k cixong tài chInh, ngân sách; tang cix?ng cong tác 
thanh tra, kiém tra, giám sat thu, chi NSNN, quãn 1, sr dung tài san công, dat 
dai, tài nguyen,... Thrc hin nghiêm các kêt luan  thanh tra, kiem toán; xcr 1 
trách nhim dOi vOi nguii dirng dâu ca quan, dan vj, dja phuang chây ', khOng 
thrc hin, kéo dai thai gian thirc hin két lu4n  thanh tra, kiêm toán. 

- UBND các huyn, thãnh phó, thj xä ra soát, dánh giá ngun thu ngân sách; 
chü dng 5ir ding nguOn dr phOng và các nguOn lirc hcrp pháp khác cua dja phixang 
(dir phOng ngân sách, tang thu, kêt dix ngân sách, nguOn cái each tiên luo'ng cOn dix, 
...) dê chi phOng, chOng khäc phiic thiên tai, djch bnh, các chinh sách h trq nguäi 
dan gp khó khän do dai  djch COVID-19 vâ cáe nhim v11 chi cap bach, phát sinh. 
Tnrng hcp d kien thu ngân sách dla  phuang giãm so vâi d toán duc cap có 
thâm quyên giao, dja phuang phãi xay dung phtiang an và các giãi pháp diêu hành 
thu, chi ngân sách dé dam bão can dôi ngan sách. 

- H& näm ngân sách, chi nhUng khoãn d toán chi chixa thirc hin duçc hoãc 
chua chi het theo quy djnh tai Khoán 3 Diêu 64 Luat Ngán sách Nha nuOc näm 
2015 mai di.rçic phép chuyên nguOn sang näm sau dê thirrc hin. So cOn lai së bj cat, 
hüy dir toán. UBND tinh së không xem xét chuyên nguOn hay hO sung ngan sách 
näm sau dë thc hin các khoán chi nay. Các don vj, dja phixong phãi chü dng b 
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trI ngân sách cüa dorn vj, dja phuorng d thirc hin các nhim vi phát sinh trén da 
bàn trong näm 2021. 

Trén day là báo cáo tInh thuc hin dij toán thu NSNN trên da bàn, chi NSDP 
6 thang dàu näm 2020 vá nhim vti, giài pháp thrc hin 6 tháng cuôi näm 2020, 
UBND tinh kinh báo cáo ti kS'  h9p thir 16 - HDND tinh kbóa VII./.W 

TM. UY BAN NHAN DAN 
Noi nI:1n: 
- Nhr trén; 
- Sâ Tài chinh; 
- LLIu: VT, TM. 
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