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UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH 
 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:     /BC-STC Vĩnh Phúc, ngày     tháng 4 năm 2020 

 
BÁO CÁO  

 Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quí I năm 2020 

 

 

Căn cứ Luật NSNN năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật. 

Căn cứ Thông tư 343/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn 

thực hiện công khai ngân sách nhà nước. 

Được sự ủy quyền của UBND tỉnh tại Văn bản số 7936/UBND-KT3 ngày 

10/10/2017, Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân 

sách địa phương quí I năm 2020 như sau: 

I. Thu ngân sách nhà nước: 

Tổng thu NSNN trên địa bàn dự toán là 33.500.000 triệu đồng, thực hiện quý I 

năm 2020 là 8.990.306 triệu đồng, đạt 27% dự toán và bằng 105% so cùng kỳ. Trong 

đó: 

1. Thu nội địa: Dự toán là 29.350.000 triệu đồng, thực hiện quý I năm 2020 là 

7.896.713 triệu đồng, đạt 27% dự toán và bằng 105% so cùng kỳ. Kết quả thu nội địa 

trong một số lĩnh vực chủ yếu đạt được cụ thể như sau: 

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước: Dự toán là 240.000 triệu đồng, thực 

hiện 57.834 triệu đồng, đạt 24% dự toán và bằng 102% so cùng kỳ. 

- Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Dự toán là 

24.620.000 triệu đồng, thực hiện là 6.060.683 triệu đồng, đạt 25% dự toán và bằng 

114% so cùng kỳ.  

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: Dự toán là 1.200.000 triệu đồng, 

thực hiện là 341.011 triệu đồng, đạt 28% dự toán và bằng 115% so cùng kỳ.  

- Thu tiền sử dụng đất: Dự toán là 700.000 triệu đồng, thực hiện là 646.757 

triệu đồng, đạt 92% dự toán và bằng 121% so cùng kỳ.  

2. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: Dự toán là 4.150.000 triệu đồng, thực 

hiện quý I năm 2020 là  988.892 triệu đồng, đạt 24% dự toán và bằng 102% so cùng 

kỳ.  

3. Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang: 13.955.303 triệu đồng, bằng 

179% so cùng kỳ. 

4. Các khoản huy động đóng góp: 14.701 triệu đồng. 
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II. Chi ngân sách địa phương:  

Tổng chi ngân sách địa phương dự toán là 18.467.731 triệu đồng, thực hiện 

quý I năm 2020 là 3.055.316 triệu đồng, đạt 16% dự toán và bằng 111% so cùng kỳ.  

1. Chi cân đối ngân sách:  

Tổng chi cân đối ngân sách dự toán là 17.613.705 triệu đồng, thực hiện quý I 

năm 2020 là 2.796.116 triệu đồng đạt 16% dự toán và bằng 111% so cùng kỳ. 

1.1. Chi đầu tư phát triển: Dự toán là 6.474.800 triệu đồng, thực hiện quý I 

năm 2020 là 775.636 triệu đồng, đạt 12% dự toán và bằng 115% so cùng kỳ. 

1.2. Chi thường xuyên: Dự toán là 9.518.711 triệu đồng, thực hiện quý I năm 

2020 là 2.003.332 triệu đồng, đạt 21% dự toán và bằng 110% so cùng kỳ.  

1.3. Chi  trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay: Dự toán là 

43.600 triệu đồng, thực hiện quý I năm 2020 là 16.669 triệu đồng đạt 38% so với dự 

toán và bằng 59% so cùng kỳ. 

1.4. Chi viện trợ: Thực hiện là 479 triệu đồng. 

2. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP: Dự toán là 

854.026 triệu đồng, thực hiện là 209.200 triệu đồng, đạt 24% dự toán và bằng 116% so 

cùng kỳ. 

 (Chi tiết tại biểu số 59, 60, 61/CK-NSNN đính kèm) 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở TT&TT (p/h); 

- Lưu VT, QLNS, TT Tin. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tùng 
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