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BÁO CÁO  

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Tài chính ngân sách năm 2020 

 và xây dựng dự toán NSNN năm 2021 - Tình hình thực hiện vốn vay  

năm 2020, kế hoạch vay và trả nợ ngân sách tỉnh năm 2021 

(Tài liệu trình tại kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa XVI) 

 

PHẦN THỨ NHẤT 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 
 

Năm 2020 là năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 

2016-2020 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm 

vụ của cả giai đoạn 2016-2020. Trong những tháng đầu năm 2020, tình hình 

trong nước có những biến động lớn, chưa từng có trong nhiều thập kỷ do tác 

động của đại dịch Covid-19. Hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế nước ta 

chịu ảnh hưởng nặng nề; nhiều hoạt động kinh tế - xã hội (KTXH) ngưng trệ. 

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc, tập 

trung thực hiện “mục tiêu kép” - vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh với tinh 

thần “chống dịch như chống giặc”, vừa quyết tâm duy trì, phục hồi, phát triển 

các hoạt động kinh tế-xã hội và bảo đảm đời sống của nhân dân. Các tỉnh miền 

Trung chịu ảnh hưởng của thiên tai do bão, lũ và sạt lở đất gây thiệt hại nặng nề 

về người và tài sản. 

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cũng còn gặp nhiều khó khăn như: dịch 

Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh, 

cạnh tranh ngày càng gay gắt trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; hệ 

thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật của một số khu công nghiệp còn chưa được đầu 

tư đồng bộ; nhiều nhu cầu xã hội cần giải quyết như: đào tạo nghề, giải quyết 

việc làm, giảm nghèo, phòng chống tai, tệ nạn xã hội; diễn biến phức tạp của khí 

hậu, thời tiết, thiên tai bất thường tác động bất lợi đến sự phát triển kinh tế - xã 

hội và việc thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2020. 

Song, ngay từ đầu năm được sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND 

tỉnh, các cấp, các ngành đa ̃tâ p̣ trung lañh đaọ , chỉ đạo quyết liệt thực hiện các 

chủ trương của Đảng và Nhà nước , đảm bảo an ninh chính trị , an sinh xa ̃hôị 

trên địa bàn tỉnh. Kết quả thưc̣ hiêṇ nhiêṃ vu ̣th u, chi ngân sách 10 tháng đầu 

năm, dự kiến cả năm 2020 như sau: 

I. Thu ngân sách nhà nƣớc (NSNN): (Chi tiết tại biểu số 01, 02 kèm theo). 

Hội đồng nhân dân tỉnh giao dự toán thu NSNN trên điạ bàn  năm 2020 là 

33.500 tỷ đồng. Thưc̣ hiêṇ đến ngày 31/10 là 21.943 tỷ đồng; ước cả năm 
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28.750 tỷ đồng, đaṭ 86% dư ̣toán (giảm 4.750 tỷ đồng) và bằng 82% so thưc̣ hiêṇ 

năm 2019. Trong đó các lĩnh vực thu chủ yếu như sau : 

1. Thu nôị điạ : Dự toán 29.350 tỷ đồng, thực hiện đến ngày 31/10 là 

18.138 tỷ đồng; ước cả năm 24.950 tỷ đồng , đạt 85% dư ̣toán (giảm 4.400 tỷ 

đồng) và bằng 81% so thưc̣ hiêṇ năm 2019. Kết quả thu nội địa trong từng liñh 

vưc̣ đaṭ đươc̣ cu ̣thể như sau : 

1.1. Thu doanh nghiêp̣ nhà nước TW : Dự toán 185 tỷ đồng, thực hiện đến 

ngày 31/10 là 137 tỷ đồng; ước cả năm 165 tỷ đồng , đạt 89% dư ̣toán và bằng 

92% so thưc̣ hiêṇ năm 2019.  

1.2. Thu doanh nghiêp̣ nhà nước địa phương : Dự toán 55 tỷ đồng, thực 

hiện đến ngày 31/10 là 49 tỷ đồng; ước cả năm 55 tỷ đồng, đạt 100% dư ̣toán và 

bằng 98% so thưc̣ hiêṇ năm 2019.  

1.3. Thu doanh nghiêp̣ có vốn đầu tư nước ngoài : Dự toán 24.620 tỷ đồng, 

thực hiện đến ngày 31/10 là 12.011 tỷ đồng; ước cả năm 18.253 tỷ đồng, đạt 74% 

dư ̣toán và bằng 80% so thưc̣ hiêṇ năm 2019. Số thu từ lĩnh vực doanh nghiêp̣ có 

vốn đầu tư nước ngoà i giảm là do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 như: 

khó khăn trong nhập khẩu nguồn nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất từ Trung 

Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia, Ấn Độ…; sản phẩm sản xuất ra tiêu thụ 

chậm, công nhân một số đơn vị nghỉ việc, nghỉ luân phiên, đặc biệt là trong thời 

gian đầu khi xã Sơn Lôi bị cách ly, các lãnh đạo, chuyên gia người nước ngoài 

không thể sang làm việc được do chính sách cấm nhập cảnh. 

1.4. Thu ngoài quốc doanh : Dự toán 1.200 tỷ đồng, thực hiện đến ngày 

31/10 là 905 tỷ đồng; ước cả năm 1.050 tỷ đồng, đaṭ 88% dư ̣toán và bằng 92% 

so thực hiện năm 2019; Số thu từ lĩnh vực ngoài quốc doanh đạt thấp là do nhiều 

doanh nghiệp, hộ sản xuất ngừng, nghỉ, hoặc hoạt động cầm chừng, không có 

doanh thu hoặc doanh thu sụt giảm mạnh so cùng kỳ. 

 1.5. Thuế thu nhâp̣ cá nhân: Dự toán 980 tỷ đồng, thực hiện đến ngày 31/10 

là 850 tỷ đồng; ước cả năm 950 tỷ đồng, đạt 97% so dư ̣toán và bằng 111% so 

thực hiện năm 2019; Số thuế thu nhập cá nhân giảm là do Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội có Nghị quyết 954/2020/NQ-UBTVQH điều chỉnh tăng mức giảm trừ 

gia cảnh quy định trong Luật thuế thu nhập cá nhân (tăng từ 9 triệu lên 11 triệu 

đồng /người/tháng đối với người nộp thuế; tăng từ 3,6 triệu lên 4,4 triệu 

đồng/người/tháng đối với người phụ thuộc) áp dụng từ ngày 01/7/2020. 

1.6. Thu lê ̣phí trước bạ: Dự toán 550 tỷ đồng, thực hiện đến ngày 31/10 là 

354 tỷ đồng; ước cả năm 400 tỷ đồng , đạt 73% dự toán và bằng 82% so thực 

hiện năm 2019; Số thu lệ phí trước bạ giảm là do Chính phủ ban hành Nghị 

quyết 84/NQ-CP, trong đó miễn 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản 

xuất, lắp ráp trong nước đến hết năm 2020. 

1.7. Thuế bảo vệ môi trường: Dự toán 500 tỷ đồng, thực hiện đến ngày 

31/10 là 400 tỷ đồng; ước cả năm 465 tỷ đồng, đaṭ 93% dư ̣toán và bằng 94% so 

thưc̣ hiêṇ năm 2019; Thu thuế bảo vệ môi trường giảm là do giá xăng dầu liên 
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tục được điều chỉnh giảm trong những tháng đầu năm, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu 

giảm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. 

1.8. Thu phí, lệ phí: Dự toán 90 tỷ đồng, thực hiện đến ngày 31/10 là 78 tỷ 

đồng; ước cả năm 85 tỷ đồng, đaṭ 94% dư ̣toán và bằng 97% so thưc̣ hiêṇ năm 

2019. 

1.9. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Dự toán 23 tỷ đồng, thực hiện đến 

ngày 31/10 là 21 tỷ đồng; ước cả năm 24 tỷ đồng , đaṭ 104% dư ̣toán và bằng 

89% so thưc̣ hiêṇ năm 2019. 

1.10. Thu tiền thuê đất : Dự toán 180 tỷ đồng, thực hiện đến ngày 31/10 là 

530 tỷ đồng; ước cả năm 550 tỷ đồng , đaṭ 305% dự toán và bằn g 46% so thưc̣ 

hiêṇ năm 2019. Thu tiền thuê đất tăng so với dự toán là do công ty Cổ phần đầu 

tư Sông Hồng Thủ Đô nộp tiền thuê đất 1 lần 28,1 tỷ đồng, các doanh nghiệp 

được khấu trừ tiền thuê đất phải nộp và thực hiện ghi thu vào ngân sách nhà nước. 

1.11. Thu tiền sử duṇg đất: Dự toán 700 tỷ đồng, thực hiện đến ngày 31/10 

là 2.588 tỷ đồng; ước cả năm 2.700 tỷ đồng, đaṭ 386% dư ̣toán và bằng 89% so 

thưc̣ hiêṇ năm 2019. Thu tiền sử dụng đất tăng so với dự toán là do Tổng công 

ty CPĐT&PT xây dựng (DICCORP) nộp tiền sử dụng đất cho dự án Khu đô thị 

mới Nam Vĩnh Yên (đợt 3- giai đoạn 1) số tiền: 259 tỷ đồng, Công ty Thương 

mại BĐS Thăng Long nộp tiền sử dụng đất cho khu chợ đầu mối nông sản số 

tiền: 90,2 tỷ đồng, Công ty cổ phần bất động sản TMS nộp tiền sử dụng đất cho 

dự án khu nhà ở TMS Land số tiền 126,5 tỷ, một số cá nhân trúng đấu giá đất tại 

dự án Khu biệt thự nhà vườn Mậu Lâm - Đầm Vạc nộp số tiền sử dụng đất là 61 

tỷ đồng..., các huyện, thành phố tích cực đấu giá quyền sử dụng đất và các 

doanh nghiệp được khấu trừ tiền sử dụng đất phải nộp và thực hiện ghi thu vào 

ngân sách nhà nước. 

1.12. Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản: Dự toán 8 tỷ đồng, thực 

hiện đến ngày 31/10 là 24 tỷ đồng; ước cả năm 30 tỷ đồng (trong đó tiền đền bù 

khi nhà nước thu hồi đất là 21 tỷ đồng), đaṭ 375% dư ̣toán và bằ ng 49% so thưc̣ 

hiêṇ năm 2019; 

1.13. Thu khác ngân sách: Dự toán 210 tỷ đồng, thực hiện đến ngày 31/10 

là 152 tỷ đồng; ước cả năm 180 tỷ đồng, đaṭ 86% dự toán và bằng 46% so thưc̣ 

hiêṇ năm 2019.  

1.14. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: Dự toán 15 tỷ đồng, thực hiện 

đến ngày 31/10 là 13 tỷ đồng; ước cả năm 15 tỷ đồng, đạt 100% dự toán và bằng 

84% so thực hiện năm 2019; 

1.15. Thu Xổ số kiến thiết: Dự toán 26 tỷ đồng, thực hiện đến ngày 31/10 là 

19 tỷ đồng; ước cả năm 24 tỷ đồng, đạt 92% dự toán và bằng 96% so thực hiện 

năm 2019. 

1.16. Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế: Dự toán 8 tỷ đồng, thực hiện đến 

ngày 31/10 là 3,3 tỷ đồng; ước cả năm 4 tỷ đồng, đạt 50% dự toán và bằng 52% 

so thực hiện năm 2019. 
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2. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: Dự toán đầu năm 4.150 tỷ đồng. 

Thực hiện đến ngày 31/10 là 3.805 tỷ đồng. Do đến cuối năm số thuế dự kiến 

phải hoàn cho các doanh nghiệp theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 

5 năm 2020 của Chính phủ và các khoản hoàn thuế khác tương đương với số 

thuế thu được, nên ước cả năm thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 3.800 tỷ đồng, 

đaṭ 92% dư ̣toán và bằng 94% so thưc̣ hiêṇ năm 2019.  

*Đánh giá chung: 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN 6 tháng đầu nă m và dư ̣  kiến cả 

năm 2020 là hết sức khó khăn do t ác động từ dịch Covid-19 đến nền kinh tế và 

thu ngân sách. Trong tổng số 16 khoản thu nội địa có 10 khoản dự kiến không 

đạt dự toán, có 02 khoản đạt dự toán, chỉ riêng có 04 khoản thu tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thu quỹ đất công ích vượt dự 

toán giao đầu năm. 

- Với khả năng thu ngân sách như trên thì thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn năm 2020 dự kiến là 28.750 tỷ đồng, dự kiến hụt thu là 4.750 tỷ, trong đó 

thu nội địa hụt 4.400 tỷ đồng đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu hụt 350 tỷ 

đồng. Riêng thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hụt 6.367 tỷ đồng. 

Với số thu cân đối ngân sách dự kiến năm 2020 là 28.750 tỷ đồng thì thu 

ngân sách điạ phương đươc̣ hư ởng theo phân cấp năm 2020 dự kiến là 14.288 tỷ 

đồng. Theo phương án cân đối thu, chi ngân sách năm 2020 thì dự kiến thu ngân 

sách địa phương hụt khoảng 1.050 tỷ đồng (Ngân sách tỉnh giảm 2.500 tỷ đồng; 

ngân sách huyện tăng 450 tỷ, ngân sách xã tăng 1.000 tỷ đồng). Nếu loại trừ số 

tăng thu tiền sử dụng đất và số ghi thu-ghi chi tiền thuê đất thì dự kiến thu ngân 

sách địa phương hụt khoảng 3.200 tỷ đồng (Ngân sách tỉnh giảm 3.300 tỷ đồng; 

ngân sách cấp huyện tăng 100 tỷ, ngân sách xã đạt dự toán).  

II. Phƣơng án xử lý hụt thu NSNN năm 2020: 

Theo quy điṇh taị Điều 52-Luâṭ NSNN năm 2015 quy điṇh :“Trường hơp̣ 

có biến động về ngân sách so với dự toán đã phân bổ cần phải điều chỉnh tổng 

thể: Chính phủ lập dự toán điều chỉnh tổng thể ngân sách nhà nước trình Quốc 

hội quyết định; Ủy ban nhân dân trình Thường trực HĐND cùng cấp điều chỉnh 

dự toán ngân sách địa phương và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất trong 

trường hợp dự kiến số thu không đạt dự toán được HĐND quyết định phải điều 

chỉnh giảm một số khoản chi,...”.  

Căn cứ văn bản số 8299/BTC-NSNN ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính về 

diều hành ngân sách những tháng cuối năm 2020; Căn cứ điều kiện thực tế của 

địa phương, để chủ động trong công tác quản lý và điều hành ngân sách, UBND 

tỉnh chưa đề xuất điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020. Các cấp ngân sách 

chủ động rà soát, huy động các nguồn lực tài chính, sắp xếp lại các dự án đầu tư, 

tiết kiệm các nhiệm vụ chi thường xuyên và các khoản kinh phí quản lý tập 

trung trong dự toán để bù đắp số hụt thu. Để đảm bảo cân đối ngân sách, UBND 

tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phương án xử lý hụt thu ngân sách như sau: 
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- Sử dụng nguồn lực tài chính của tỉnh để bù đắp hụt thu ngân sách năm 

2020 là 1.600 tỷ đồng (tương ứng 50%), gồm: 

+ Sử dụng Qũy dự trữ tài chính của tỉnh 800 tỷ; 

+ Sử dụng 30% tăng thu ngân sách năm 2019 chuyển sang 2020 là 380 tỷ; 

+ Sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2019 là 380 tỷ; 

+ Cắt giảm một số nhiệm vụ chi cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất trong dự 

toán ngân sách cấp tỉnh 40 tỷ; 

- Kinh phí còn lại 1.600 tỷ đồng (tương ứng 50%) báo cáo Bộ Tài chính 

cho phép sử dụng nguồn CCTL còn dư để bù hụt thu. 

Với phương án xử lý hụt thu nêu trên thì chi ngân sách địa phương năm 

2020 sẽ đạt được tương ứng với nguồn thu ngân sách địa phương dự kiến năm 

2020 là 38.209 tỷ đồng, bao gồm:  

- Nguồn thu NSĐP hưởng theo phân cấp: 14.288 tỷ; 

- Vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TW: 2.181 tỷ; 

- Vốn vay lại của các dự án ODA: 187 tỷ; 

- Thu chuyển nguồn năm 2019 sang: 20.291 tỷ; 

- Thu bổ sung từ quỹ dự trữ tài chính: 800 tỷ; 

- Nguồn kết dư ngân sách năm 2019 là 380 tỷ; 

- Thu huy động, đóng góp: 122 tỷ; 

- Cắt giảm một số nhiệm vụ chi cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất bù đắp hụt 

thu 40 tỷ.  

III. Chi ngân sách điạ phƣơng : (Chi tiết tại biểu số 03 kèm theo). 

Dự toán chi ngân sách địa phương 19.107 tỷ đồng, thưc̣ hiêṇ đến ngày 31/10 

là 13.716 tỷ đồng; ước cả năm 38.209 tỷ đồng, (bao gồm dự kiến các khoản chi 

chuyển nguồn, chi tạo nguồn cải cách tiền lương). Nếu loại trừ dự kiến chi chuyển 

nguồn năm 2020 sang 2021 là 15.729 tỷ đồng, dự kiến chi tạo nguồn cải cách tiền 

lương năm 2020 là 3.451 tỷ đồng thì chi ngân sách địa phương dự kiến 19.029 tỷ 

đồng, đạt 99% dự toán và bằng 114% so thực hiện năm 2019, trong đó: 

1. Chi đầu tư phát triển : Dư ̣toán 6.474 tỷ đồng, thưc̣ hiện đến ngày 31/10 

là 6.081 tỷ đồng; ước cả năm 8.500 tỷ đồng, đaṭ 131% so dư ̣toán và bằng 109% 

so thực hiện năm 2019. (Có báo cáo riêng của UBND tỉnh về tình hình thực hiện 

kế hoạch đầu tư công). 

2. Chi thường xuyên: Dư ̣toán 9.518 tỷ đồng, thưc̣ hiêṇ  đến ngày 31/10 là 

6.015 tỷ đồng; ước cả năm 9.504 tỷ đồng, đaṭ 100% so dư ̣toán và bằng 121% so 

thực hiện năm 2019. Chi tiết một số lĩnh vực chi như sau: 

- Chi quốc phòng: Dư ̣toán 236 tỷ đồng, thưc̣ hiêṇ đến ngày 31/10 là 173 tỷ 

đồng; ước cả năm 252 tỷ đồng , đaṭ 107% so dư ̣toán ; Số tăng chi do chuyển 

nguồn từ năm 2019 sang mua sắm thiết bị Trung tâm cảnh báo chiến sự, thiên tai 
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5,2 tỷ; kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 là 15 tỷ, hỗ trợ 

tổ chức Đại hội đảng bộ quân sự tỉnh... 

- Chi an ninh: Dư ̣toán 69 tỷ đồng , thưc̣ hiêṇ đến ngày 31/10 là 108 tỷ 

đồng; ước cả năm 225 tỷ đồng , đaṭ 327% so dư ̣toán . Số tăng chi do chuyển 

nguồn từ năm 2019 sang để mua sắm thiết bị phục vụ công tác bảo đảm an ninh 

trật tự, bảo vệ Đại hội Đảng 76 tỷ; kinh phí thực hiện công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 là 20 tỷ và dự kiến một số nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, 

phòng, chống tội phạm trên địa bàn, diễn tập phòng cháy, chữa cháy...; 

- Chi sự nghiệp Giáo dục và đào tạo: Dư ̣toán 3.379 tỷ đồng, thưc̣ hiêṇ đến 

ngày 31/10 là 2.187 tỷ đồng; ước cả năm 3.293 tỷ đồng, đaṭ 97% so dư ̣toán. Số 

kinh phí giảm do trong năm không tổ chức Hội khỏe Phù đổng 15 tỷ, tiết kiệm 

10% chi thường xuyên 90 tỷ đồng....; tăng chuyển nguồn một số nhiệm vụ năm 

2019 sang 2020 là 39 tỷ đồng. 

- Chi sự nghiệp Y tế: Dư ̣toán 717 tỷ đồng, thưc̣ hiêṇ đến ngày 31/10 là 719 

tỷ đồng ; ước cả năm 1.062 tỷ đồng, đaṭ 148% so dư ̣toán. Số chi tăng so với dự 

toán là do tăng chi mua vật tư, hóa chất, chi phụ cấp chống dịch Covid-19 là 60 

tỷ đồng, chi mua sắm thiết bị phòng, chống dịch Covid-19 là 150 tỷ, chuyển 

nguồn từ năm 2019 sang 117 tỷ...  

- Chi sự nghiệp Khoa học công nghệ: Dư ̣toán 45 tỷ đồng , thưc̣ hiêṇ đến 

ngày 31/10 là 18,8 tỷ đồng; ước cả năm 45 tỷ đồng, đaṭ 100% dư ̣toán.  

- Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin: Dư ̣toán 246 tỷ đồng , thưc̣ hiêṇ đến 

ngày 31/10 là 93 tỷ đồng; ước cả năm 246 tỷ đồng, đaṭ 100% so dư ̣toán.  

- Chi sự nghiệp Phát thanh truyền hình: Dư ̣toán 67 tỷ đồng, thưc̣ hiêṇ đến 

ngày 31/10 là 31 tỷ đồng; ước cả năm 67 tỷ đồng, đaṭ 100% so dư ̣toán.  

- Chi sự nghiệp Thể dục thể thao: Dư ̣toán 91 tỷ đồng, thưc̣ hiêṇ đến ngày 

31/10 là 36 tỷ đồng; ước cả năm 91 tỷ đồng, đaṭ 100% so dư ̣toán.  

- Chi sự nghiệp Đảm bảo xã hội: Dư ̣toán 754 tỷ đồng, thưc̣ hiêṇ đến ngày 

31/10 là 573 tỷ đồng; ước cả năm 989 tỷ đồng, đaṭ 131% so dư ̣toán. Số chi tăng 

so với dự toán là do bổ sung từ nguồn CCTL và nguồn Qũy dự trữ tài chính hỗ 

trợ thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ 135 tỷ đồng; chi hỗ trợ tiền 

ăn cho người bị cách ly theo Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND ngày 12/02/2020 

của HĐND tỉnh,....; 

- Chi sự nghiệp Kinh tế: Dư ̣toán 1.935 tỷ đồng, thưc̣ hiêṇ đến ngày 31/10 

là 511 tỷ đồng; ước cả năm 1.214 tỷ đồng, đaṭ 63% so dư ̣toán. Số kinh phí giảm 

do giảm chi thực hiện các dự án cải tạo, sửa chữa 10 tỷ đồng, tiết kiệm 10% chi 

thường xuyên trên 300 tỷ đồng....; 

- Chi sự nghiệp Môi trường: Dư ̣toán 240 tỷ đồng , thưc̣ hiêṇ đến ngày 

31/10 là 119 tỷ đồng; ước cả năm 240 tỷ đồng, đaṭ 100% dư ̣toán; 

- Chi quản lý hành chính: Dư ̣toán 1.684 tỷ đồng, thưc̣ hiêṇ đến ngày 31/10 

là 1.394 tỷ đồng; ước cả năm 1.703 tỷ đồng, đaṭ 101% so dư ̣toán. Số chi tăng so 

với dự toán là do chuyển nguồn kinh phí năm 2019 sang năm 2020 là 92 tỷ; kinh 
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phí dự kiến thực hiện chính sách mới và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh 

khác,....; số kinh phí giảm do thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên 118 tỷ. 

3.Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: Ước thực hiện cả năm 1,51 tỷ đồng, 

đạt 100% dự toán. 

4. Chi tạo nguồn cải cách tiền lương:  Ước thực hiện cả năm 3.451 tỷ đồng.  

5. Chi chuyển nguồn: Dự kiến năm 2020 chi chuyển nguồn sang 2021 là 

15.729 tỷ đồng. 

6. Chi các chương trình mục tiêu và các nhiệm vụ: Ước cả năm 921 tỷ đồng.  

* Tóm lại: Với kết quả thực hiện nhiệm vụ thu đến ngày 31/10, ước thực 

hiện cả năm 2020 là 28.750 tỷ đồng. Dự kiến phương án bù đắp hụt thu ngân 

sách nêu trên thì nguồn chi ngân sách địa phương dự kiến 38.209 tỷ đồng, đảm 

bảo nguồn đáp ứng nhu cầu chi theo dự toán; đáp ứng kịp thời, đầy đủ các 

nhiệm vụ chi của địa phương.  

B. THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2020 

(Biểu số 03.1 và biểu số 10 kèm theo) 

I. Thu cân đối ngân sách cấp tỉnh  

* Nguồn thu cân đối ngân sách cấp tỉnh: 30.360 tỷ đồng, gồm: 

- Thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng theo phân cấp: 11.072 tỷ đồng; 

- Thu bổ sung từ NSTW (bổ sung mục tiêu theo dự 

toán: 2.125 tỷ; kinh phí tổ chức Đại hội Đảng các 

cấp: 11,3 tỷ đồng; kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả 

dịch tả lợn Châu phi:56 tỷ đồng).  

2.181 tỷ đồng; 

- Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang:   15.679 tỷ đồng; 

- Sử dụng Quỹ dự trữ tài chính:                                   800 tỷ đồng; 

- Sử dụng từ nguồn thu kết dư: 380 tỷ đồng; 

- Vay để bù đắp bội chi NSĐP: 187 tỷ đồng; 

- Thu huy động đóng góp: 100 tỷ đồng; 

- Giảm một số nhiệm vụ chi thường xuyên để bù đắp 

hụt thu 

40 tỷ đồng. 

 

* Nguồn chi ngân sách cấp tỉnh: 30.360  tỷ đồng, trong đó: 

- Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh:            22.055 tỷ đồng; 

- Bổ sung ngân sách huyện: 8.304 tỷ đồng. 

II. Chi ngân sách cấp tỉnh  

Dự toán 11.784 tỷ đồng, thực hiện 10 tháng 4.928 tỷ đồng, ước thực hiện cả 

năm 22.055 tỷ đồng (bao gồm các khoản chi chuyển nguồn năm 2020 sang năm 

2021). Nếu loại trừ dự kiến chi tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2020 là 2.224 
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tỷ đồng; dự kiến chi chuyển nguồn năm 2020 sang năm 2021 là 11.632 tỷ đồng 

thì chi ngân sách cấp tỉnh dự kiến đạt 8.199 tỷ đồng, đạt 70% dự toán, trong đó: 

1. Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh:  

Dự toán 11.276 tỷ đồng, thực hiện 10 tháng là 4.739 tỷ đồng, ước thực hiện 

cả năm 21.369 tỷ đồng (bao gồm các khoản chi chuyển nguồn năm 2020 sang 

năm 2021 và chi tạo nguồn cải cách tiền lương). Nếu loại trừ dự kiến chi tạo 

nguồn cải cách tiền lương năm 2020 là 2.224 tỷ đồng và dự kiến chi chuyển 

nguồn năm 2020 sang năm 2021 là 11.632 tỷ đồng thì chi cân đối ngân sách cấp 

tỉnh dự kiến 7.893 tỷ đồng, đạt 70 % dự toán, bao gồm: 

1.1. Chi đầu tư phát triển: Dự toán 5.215 tỷ đồng, thực hiện 10 tháng 

2.739 tỷ đồng, dự kiến cả năm 3.801 tỷ đồng, đạt 73% dự toán. Trong đó: 

a) Chi ĐTPT từ nguồn vốn tập trung cấp tỉnh (đã bao gồm chi từ nguồn thu 

tiền sử dụng đất, nguồn Xổ số kiến thiết; không bao gồm nguồn bội chi): 

Kế hoạch vốn theo Dự toán giao đầu năm là 4.194 tỷ đồng, thực hiện giải 

ngân 10 tháng là 2.586 tỷ đồng; ước thực hiện giải ngân cả năm 2020 là 3.615 tỷ 

đồng, đạt 86% dự toán. Số ước thực hiện giải ngân cả năm 2020 giảm so với dự 

toán giao đầu năm là do:  

+ Giảm số giải ngân tại ngân sách cấp tỉnh do thu hồi, giảm kế hoạch 

vốn cấp tỉnh để hỗ trợ cấp huyện đầu tư các công trình, dự án nhiệm vụ cấp 

thiết với tổng số tiền là 1.185,2 tỷ đồng (trong đó: hỗ trợ xây dựng, cải tạo 

cống, rãnh thoát nước thải theo Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND là 300 tỷ 

đồng; hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các dự án là 275 tỷ đồng; hỗ trợ thanh toán 

nợ XDCB cấp xã là 261,7 tỷ đồng; hỗ trợ các huyện, thành phố đầu tư các dự 

án quan trọng và chỉnh trang đô thị là 180 tỷ đồng; khen thưởng công trình 

phúc lợi theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ là 15 tỷ đồng; hỗ trợ đẩy 

nhanh tiến độ các dự án cấp huyện theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 

30/10/2020); ước giải ngân năm 2020 số kế hoạch vốn còn lại của cấp tỉnh là: 

1.525 tỷ đồng; 

+ Số vốn giải ngân tăng do: (1) giải ngân kế hoạch vốn kéo dài từ năm 

2019 sang năm 2020 tại: số thực hiện 10 tháng là 1.209 tỷ đồng; ước thực hiện 

cả năm 2020 là 1.510 tỷ đồng; và (2) giải ngân số kế hoạch vốn bổ sung từ các 

nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách...là: 580 tỷ đồng. 

+ Giải ngân vốn ngân sách cấp tỉnh chậm do khó khăn trong GPMB, do 

ảnh hưởng của dịch Covid-19, do thay đổi các quy định của pháp luật trong lĩnh 

vực đầu tư công và xây dựng... (có báo cáo riêng về thực hiện kế hoạch đầu tư 

công của UBND tỉnh). 

b) Từ nguồn bội chi NSĐP: 186 tỷ đồng. 

1.2. Chi trả nợ lãi vay: 43 tỷ đồng. 

1.3. Chi thường xuyên: Dự toán 4.595 tỷ đồng, thực hiện 10 tháng 1.960 tỷ 

đồng, dự kiến cả năm 4.043 tỷ đồng, đạt 88% dự toán, trong đó: 
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- Chi quốc phòng: Dự toán 172 tỷ đồng, thực hiện 10 tháng 84 tỷ đồng, dự 

kiến cả năm 150 tỷ đồng, đạt 87% dự toán. Chi quốc phòng đã đảm bảo tốt các 

nhiệm vụ quốc phòng của tỉnh, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-

19; số chi giảm so dự toán là do cấp bổ sung kinh phí cho huyện Vĩnh Tường tổ 

chức chi diễn tập động viên 1,1 tỷ đồng, chi bổ sung thực hiện một số chính sách 

quốc phòng cho các huyện, thành phố... 

- Chi an ninh: Dự toán 49 tỷ đồng, thực hiện 10 tháng 54 tỷ đồng, dự kiến 

cả năm 165 tỷ đồng, đạt 336% dự toán. Số phát sinh tăng trong năm là do bổ 

sung kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 là 5,8 tỷ đồng; kinh phí 

mua sắm trang thiết bị an ninh phục vụ Đại hội Đảng 76 tỷ đồng; kinh phí mua 

sắm xe ô tô chuyên dùng đảm bảo ATGT 11 tỷ đồng , bổ sung kinh phí thực 

hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ các ngày lễ lớn trong 

năm và đảm bảo một số nhiệm vụ an ninh trật tự khác...;  

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: Dự toán 1.007 tỷ đồng, thực hiện 10 

tháng 406 tỷ đồng, dự kiến thực hiện cả năm 890 tỷ đồng, đạt 88% dự toán. Chi 

sự nghiệp giáo dục và đào tạo giảm do chuyển kinh phí về cấp huyện để tổ chức 

đào tạo sơ cấp nghề 5 tỷ, tiết kiệm chi thường xuyên 34 tỷ... 

- Chi sự nghiệp Y tế: Dự toán 448 tỷ đồng, thực hiện 10 tháng 514 tỷ đồng, 

dự kiến cả năm 754 tỷ đồng, đạt 168% dự toán. 

Chi sự nghiệp Y tế tăng so dự toán do một số khoản chuyển nguồn từ năm 

2019 sang tiếp tục thực hiện 110 tỷ; bổ sung kinh phí chi trả chế độ phụ cấp đặc 

thù, mua sắm thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 là 190 tỷ đồng...   

- Chi sự nghiệp Khoa học công nghệ: Dự toán 45 tỷ đồng, thực hiện 10 

tháng 18 tỷ đồng, dự kiến cả năm 45 tỷ đồng đạt 100% dự toán.  

- Chi sự nghiệp văn hoá thông tin: Dự toán 181 tỷ đồng, thực hiện 10 tháng 

42 tỷ đồng, dự kiến cả năm 181 tỷ đồng đạt 100% dự toán, đảm bảo kinh phí 

thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền Đại hội đảng bộ tỉnh, kỷ niệm các ngày lễ 

lớn trong năm...;  

- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: Dự toán 57 tỷ đồng, thực hiện 10 

tháng 26 tỷ đồng, dự kiến cả năm 57 tỷ đồng đạt 100% dự toán; 

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao: Dự toán 74 tỷ đồng, thực hiện 10 tháng 

27 tỷ đồng, dự kiến cả năm 74 tỷ đồng đạt 100% dự toán giao; 

- Chi bảo đảm xã hội: Dự toán 338 tỷ đồng, thực hiện 10 tháng 70 tỷ đồng, 

dự kiến cả năm 272 tỷ đồng đạt 81% dự toán. 

 Chi đảm bảo xã hội giảm so dự toán do chuyển các nhiệm vụ về huyện: 

Chi quà tặng các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 34,6 tỷ đồng, kinh phí thực 

hiện chính sách bảo trợ xã hội 2,7 tỷ, kinh phí thăm và tặng quà và triển khai các 

hoạt động nhân dịp 71 năm ngày thương binh liệt sỹ 14 tỷ đồng, chi trả chế độ 

cho đối tượng chính sách 0,9 tỷ đồng...  
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- Chi sự nghiệp kinh tế: Dự toán 1.508 tỷ đồng, thực hiện 10 tháng 272 tỷ 

đồng, dự kiến cả năm 826 tỷ đồng, đạt 55% dự toán.  

Chi sự nghiệp kinh tế giảm so dự toán là do tiết kiệm chi thường xuyên 290 

tỷ, thu hồi kinh phí cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất 53 tỷ, chuyển kinh phí thực 

hiện nhiệm vụ cho các huyện, thành phố: Bổ sung kinh phí cho các đô thị loại V 

là 30 tỷ đồng, kinh phí thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp 10 tỷ đồng, thực 

hiện dồn thửa, đổi ruộng 7 tỷ đồng, thực hiện điều chỉnh quy hoạch nông thôn 

mới 2,7 tỷ đồng, bổ sung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh cho cấp 

huyện, cấp xã 40,6 tỷ đồng, hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế.... 

- Chi sự nghiệp môi trường: Dự toán 68 tỷ đồng, thực hiện 10 tháng 3 tỷ 

đồng, dự kiến cả năm 61 tỷ đồng, đạt 90% dự toán. Chi sự nghiệp môi trường 

giảm so dự toán là do giảm chi hoạt động các trạm quan trắc môi trường 2 tỷ, 

chuyển về huyện kinh phí hoạt động các lò đốt rác mới xây dựng 0,4 tỷ... 

- Chi quản lý hành chính: Dự toán 616 tỷ đồng, thực hiện 10 tháng 429 tỷ 

đồng, dự kiến thực hiện cả năm 535 tỷ đồng đạt 87% dự toán. Chi quản lý hành 

chính giảm so dự toán do chuyển về huyện các nhiệm vụ: hỗ trợ thôi việc theo 

nguyện vọng 45 tỷ đồng,  hỗ trợ kinh phí tuyên truyền về Đại hội Đảng 2,5 tỷ; 

hỗ trợ các nhiệm vụ phát sinh 21 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí tổ chức đại hội đảng 

bộ Công an tỉnh 0,7 tỷ đồng... 

- Chi khác: Dự toán 22 tỷ đồng, thực hiện 10 tháng 11 tỷ đồng. Dự kiến cả 

năm 22 tỷ đồng đạt 100% dự toán; 

1.4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: Dự toán 1,51 tỷ đồng, dự kiến thực 

hiện cả năm 1,51 tỷ đồng đạt 100% dự toán. 

1.5. Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương: Dự kiến 2.224 tỷ đồng. 

2. Chi chuyển nguồn: Dự kiến là 11.632 tỷ đồng, gồm: 

- Nguồn chi ĐTXDCB được phép kéo dài thời gian giải ngân sang năm 

2021 là 2.700 tỷ đồng; 

- Các khoản tạm ứng ngân sách chưa thu hồi là: 560 tỷ đồng; 

- Các nguồn dự kiến bổ sung tăng chi ĐTPT chuyển nguồn là: 5.972 tỷ 

đồng (nguồn Cải cách tiền lương được BTC cho chi là: 476 tỷ đồng; nguồn tăng 

thu các năm là 1.432 tỷ đồng; nguồn tiết kiệm chi các năm là 2.633 tỷ đồng; 

nguồn kết dư ngân sách các năm là 1.431 tỷ đồng); 

- Dư tạm ứng XDCB theo chế độ chưa thu hồi là: 1.800 tỷ đồng; 

- Các nhiệm vụ chi thường xuyên được phép chuyển nguồn là: 450 tỷ đồng; 

- Các khoản huy động, đóng góp là 41,8 tỷ đồng;….. 

3. Chi các chƣơng trình nhiệm vụ NSTW bổ sung: Dự toán 238 tỷ đồng, 

dự kiến thực hiện cả năm 305 tỷ đồng, đạt 128% dự toán. Chi tăng so với dự toán 

là do Trung ương bổ sung trong năm kinh phí hỗ trợ tổ chức Đại hội Đảng bộ các 

cấp 11,3 tỷ, kinh phí hỗ trợ chủ vật nuôi bị tiêu hủy do dịch tả lơn Châu Phi 56 tỷ. 
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III. Bội chi ngân sách cấp tỉnh: Dự toán 1.021 tỷ đồng, dự kiến thực hiện 

cả năm 186 tỷ đồng, do chậm giải ngân được số vốn đầu tư của các dự án ODA 

và vay ưu đãi nước ngoài: Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc, dự 

án Chương trình phát triển các đô thị loại II (đô thị xanh) và dự án Cầu Đầm Vạc. 

C. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH 

NHIỆM VỤ THU, CHI NSNN TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2020 

Với quyết tâm phấn đấu ở mức cao nhất nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 

2020, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra theo các Nghị 

quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, trong những tháng cuối năm các cấp, các ngành 

cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau: 

1. Tập trung mọi nỗ lực thích ứng với trạng thái bình thường mới, thực hiện 

tốt “mục tiêu kép” - vừa chống dịch hiệu quả, vừa duy trì được tăng trưởng kinh 

tế, để tạo đà cho năm 2021. 

2. Tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả các chính sách kích thích kinh tế, ổn 

định an sinh xã hội và an toàn xã hội đã được ban hành; nhanh chóng đưa chính 

sách đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thực chất. 

3. Phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu NSNN năm 2020. Tăng 

cường công tác quản lý thu phù hợp với từng lĩnh vực, đối tượng, địa bàn thu; 

đẩy mạnh chống thất thu, gian lận thương mại, trốn thuế, chú trọng công tác 

thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế. 

Đẩy mạnh công tác đấu giá đất của các dự án, các cơ sở dôi dư sau khi sắp 

xếp lại để lấy nguồn lực cho đầu tư, bù đắp hụt thu ngân sách. 

Tập trung xử lý, thực hiện các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu số 

nợ thuế đến ngày 31/12/2020 giảm xuống dưới 5% so với số thực thu NSNN năm 

2020. Đôn đốc thu kịp thời các khoản phải thu theo kết luận, kiến nghị của cơ 

quan thanh tra, kiểm tra ở Trung ương, địa phương và của Kiểm toán Nhà nước. 

4. Điều hành chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, trong phạm vi dự toán được 

giao; thực hiện cắt giảm các khoản chi thường xuyên chưa thật sự cần thiết. Cắt 

giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của 

các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thành phố (trừ Sở Y tế) và tiết kiệm 

thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020, đặc biệt là các khoản 

chi mua sắm chưa thực sự cần thiết. 

5. Chủ động điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 giữa các sở, ngành 

và các huyện, thành phố. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 

05/6/2020 của UBND tỉnh về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ và giải ngân nguồn 

vốn kế hoạch đầu tư công năm 2020, bảo đảm sử dụng vốn đầu tư hiệu quả, tránh 

lãng phí vốn, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; Đẩy 

mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước.  

6. Đảm bảo cân đối ngân sách các cấp ; đảm bảo tính thanh khoản của quỹ 

NSNN trong mọi tình huống. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngân sách cấp 
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tỉnh năm 2020 bị hụt thu lớn, không có nguồn hỗ trợ bù hụt thu cho ngân sách 

các huyện, thành phố. 

Các huyện, thành phố chủ động đảm nguồn ngân sách cấp mình và sử dụng 

nguồn ngân sách cấp tỉnh bổ sung (nếu có) để thực hiện các chính sách an sinh 

xã hội đã ban hành; không để phát sinh tình trạng chậm, muộn, nợ chính sách 

trên địa bàn. 

Trường hợp các huyện, thành phố dự kiến giảm thu ngân sách so dự toán 

được cấp có thẩm quyền giao, phải chủ động xây dựng phương án điều hành, sử 

dụng dự phòng, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách năm 2019 

chuyển sang năm 2020 và nguồn lực tại chỗ để chi phòng, chống, khắc phục hậu 

quả thiên tai, dịch bệnh, ưu tiên thực hiện các chính sách, chế độ liên quan đến 

con người, an sinh xã hội. Rà soát, cắt giảm, giãn các nhiệm vụ chi chưa thật sự 

cần thiết để đảm bảo cân đối ngân sách.  

7. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm 

tra, giám sát tài chính đối với các cơ quan, đơn vị trong quản lý, sử dụng NSNN; 

triệt để tiết kiệm, chống thất thoát, tham nhũng, lãng phí. Xử lý đầy đủ, kịp thời 

và nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với những cá nhân và tập thể vi 

phạm, thực hiện công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và kết quả xử lý. 
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PHẦN THỨ HAI 

XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC NĂM 2021 

 

Do thời kỳ ổn định NSNN giai đoạn 2017 - 2020 được kéo dài đến hết năm 

2021 nên dự toán thu, chi NSNN năm 2021 được xây dựng theo các quy định về 

phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi áp dụng cho giai đoạn 2017-2020.  

 Trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh, năm đầu 

của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Kế hoạch tài chính 

05 năm tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025; căn cứ chỉ tiêu thu NSNN được 

Chính phủ giao, UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự toán ngân sách địa 

phương năm 2021 như sau: 

A. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC NĂM 2021 

I. Dự toán thu NSNN năm 2021: (Biểu số 02, 20 kèm theo) 

Năm 2021, Trung ương giao dự toán thu NSNN 30.696 tỷ đồng (trong đó: 

thu nội địa 27.046 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 3.650 tỷ đồng). Địa 

phương xây dựng dự toán thu NSNN 30.698 tỷ đồng (tăng 2 tỷ nguồn thu viện 

trợ trực tiếp cho địa phương), cụ thể như sau: 

1. Thu nội địa: Dự toán Trung ương giao 27.046 tỷ đồng; Địa phương xây 

dựng 27.046 tỷ đồng, bằng 100% số Trung ương giao. Trong đó một số chỉ tiêu 

thu chủ yếu như sau: 

1.1. Thu từ doanh nghiệp quốc doanh Trung ương: Dự toán 170 tỷ đồng; 

1.2. Thu từ doanh nghiệp quốc doanh địa phương: Dự toán 50 tỷ đồng; 

1.3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Dự toán 21.980 tỷ đồng; 

1.4. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh: Dự toán 1.160 tỷ đồng; 

1.5. Thuế thu nhập cá nhân: Dự toán 950 tỷ đồng; 

1.6. Thu lệ phí trước bạ: Dự toán 440 tỷ đồng; 

1.7. Thuế Bảo vệ môi trường: Dự toán 490 tỷ đồng; 

1.8. Thu phí, lệ phí: Dự toán 96,3 tỷ đồng; 

1.9. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Dự toán 23 tỷ đồng; 

1.10. Tiền thuê đất: Dự toán 500 tỷ đồng; 

1.11. Thu tiền sử dụng đất: Dự toán 1.000 tỷ đồng; 

1.12. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: Dự toán 12 tỷ đồng; 

1.13. Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản: Dự toán 15 tỷ đồng; 

1.14. Thu khác ngân sách: Dự toán 135 tỷ đồng; 

1.15. Thu xổ số kiến thiết: 24 tỷ đồng. 

2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: Dự toán năm 2021 Trung ương giao 

3.650 tỷ đồng. 
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3. Thu viện trợ: 2 tỷ đồng. 

II. Dự toán chi ngân sách địa phƣơng năm 2021 (Biểu số 03, 08 kèm theo) 

Căn cứ chỉ tiêu chi được Thủ tướng Chính phủ giao, UBND tỉnh xây dựng 

nguyên tắc, định hướng bố trí dự toán chi NSNN năm 2021 như sau: 

Một là, bố trí chi đầu tư phát triển trong dự toán đầu năm theo đúng quy 

định của Luật Đầu tư công và nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công cho 

giai đoạn 2021-2025. 

 Hai là, bố trí chi thường xuyên theo tiêu chí và định mức phân bổ dự toán 

chi thường xuyên tại Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết sửa đổi 

Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND, đảm bảo triệt để tiết kiệm, rà soát các lĩnh 

vực, nhiệm vụ chi để bố trí có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên bảo đảm chế độ 

cho con người và những nhu cầu thiết yếu để vận hành tổ chức bộ máy quản lý 

nhà nước; đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, mua sắm trang thiết bị cần 

thiết; cắt giảm tối đa các khoản chi chưa cần thiết, dành nguồn để bố trí cho đầu 

tư phát triển...; 

Ba là, bố trí chi NSNN cho một số lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - 

công nghệ tối thiểu bằng số giao của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính; 

Bốn là, bố trí chi dự phòng theo quy định của Luật NSNN để xử lý kịp thời 

các nhiệm vụ phát sinh trong năm. 

Với dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2021 là 30.696 tỷ đồng, thì tổng 

thu Ngân sách địa phương được hưởng là 14.659 tỷ đồng.  

Trung ương giao Dự toán chi ngân sách năm 2021 là 17.802 tỷ đồng. Địa 

phương xây dựng dự toán chi 17.804 tỷ đồng, tăng 2 tỷ đồng là do bổ sung tăng 

dự toán nguồn thu viện trợ trực tiếp cho địa phương để thực hiện ghi thu-ghi chi 

vào NSNN. UBND báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ cho các nhiệm vụ 

chi như sau: 

1. Chi cân đối ngân sách:  

Dự toán Trung ương giao tổng chi ngân sách địa phương 17.017 tỷ đồng. 

Địa phương giao 16.685 tỷ đồng (thấp hơn 332 tỷ đồng do chi bổ sung có mục 

tiêu cho các huyện, thành phố thực hiện các chương trình, nhiệm vụ), bao gồm: 

1.1. Chi đầu tư phát triển: Dự toán Trung ương giao 5.943 tỷ đồng (bao 

gồm cả chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách); địa phương giao 5.951 tỷ đồng, 

gồm: 

- Nguồn vốn XDCB tập trung: 4.045 tỷ đồng; 

Trong đó: + Chi trả nợ gốc vay: 

+ Ghi chi tiền thuê đất: 

78,3 tỷ đồng; 

243 tỷ đồng; 

- Nguồn Xổ số kiến thiết: 24 tỷ đồng; 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 1.000 tỷ đồng; 

Trong đó: Ghi chi tiền sử dụng đất: 335 tỷ đồng; 
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- Chi tiền đền bù khi Nhà nước thu hồi đất 07 tỷ đồng 

- Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP: 875 tỷ đồng 

(Có báo cáo riêng của UBND tỉnh về phân bổ vốn đầu tư phát triển) 

1.2. Chi trả nợ lãi vay NSĐP: 46,5 tỷ đồng 

1.3. Chi thường xuyên: Dự toán Trung ương giao 10.167 tỷ đồng, địa 

phương giao 9.827 tỷ đồng, dự kiến phân bổ như sau: 

- Chi quốc phòng: Dự toán 256 tỷ đồng, đảm bảo kinh phí hỗ trợ thực hiện 

các nhiệm vụ quốc phòng của địa phương như: chế độ dự bị động viên và dân 

quân tự vệ; kinh phí trực của các đại đội pháo phòng không; kinh phí hỗ trợ các 

chương trình rèn luyện thể chất; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, chi 

mua trang phục cho dân quân tự vệ...;  

- Chi an ninh: Dự toán 73 tỷ đồng, đảm bảo kinh phí hỗ trợ thực hiện các 

nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự địa phương, chi trả phụ cấp và mua sắm trang 

phục cho lực lượng công an viên...;  

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo: Dự toán 3.457 tỷ đồng, đảm bảo mức 

phân bổ dự toán theo cơ cấu lương, chi khác cho khối giáo dục khi nâng định 

mức chi hoạt động thường xuyên, bố trí kinh phí cho đào tạo nghề, đào tạo nâng 

cao nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, thực hiện chương 

trình sách giáo khoa mới và các nhiệm vụ phát sinh; 

- Chi sự nghiệp Y tế: Dự toán 876 tỷ đồng, đảm bảo kịp thời cho công tác 

phòng bệnh của các cơ sở y tế; chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm; chương 

trình phòng chống bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm; BHYT cho Cựu chiến 

binh; người tham gia kháng chiến tại Lào và Campuchia...; kinh phí chi trả tiền 

lương và các hoạt động thường xuyên của trạm y tế xã; 

- Chi sự nghiệp Khoa học công nghệ: Dự toán 44 tỷ đồng, bằng với số giao 

của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo kinh phí thực hiện các đề tài khoa học, triển 

khai ứng dụng công nghệ vào thực tiễn; 

- Chi sự nghiệp văn hoá thông tin: Dự toán 278 tỷ đồng, đảm bảo kinh phí 

tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn 

trong năm, tổ chức các sự kiện văn hóa và các hoạt động tuyên truyền, cổ động.... 

- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: Dự toán 54 tỷ đồng, đảm bảo kinh 

phí hoạt động cho bộ máy và sản xuất các chương trình, tăng cường thời lượng 

phát sóng; 

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao: Dự toán 139 tỷ đồng, đảm bảo kinh phí 

nhiệm vụ ngành, tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp và thực hiện Nghị 

quyết về phát triển thể thao thành tích cao và thể dục thể thao quần chúng, hỗ trợ 

kinh phí thực hiện đăng cai môn thi SEAGAMES tại Vĩnh Phúc. 

- Chi đảm bảo xã hội: Dự toán 784 tỷ đồng, đảm bảo kinh phí chi trả trợ 

cấp xã hội cho các đối tượng; thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách 

mạng; kinh phí chi quà Tết thăm hỏi đối tượng chính sách; trợ cấp các đối tượng 
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bảo trợ xã hội; đề án hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao 

động; thực hiện các chính sách an sinh xã hội của địa phương; 

- Chi sự nghiệp kinh tế: Dự toán 1.878 tỷ đồng, đảm bảo kinh phí hỗ trợ 

miễn giảm thủy lợi phí cho nông dân theo Nghị định 96/2018/NĐ-CP; trợ giá xe 

buýt; đảm bảo kinh phí hoạt động sự nghiệp để tiếp tục thực hiện chương trình 

xây dựng nông thôn mới nâng cao; kinh phí thưc hiện đề án tái cơ cấu và hỗ trợ 

doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn; kinh phí duy tu, bảo 

trì đường bộ; kinh phí thực hiện các chương trình phát triển kinh tế của địa 

phương...; 

- Chi sự nghiệp môi trường: Dự toán 247 tỷ đồng, đảm bảo bố trí kinh phí 

triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo quy định Luật bảo vệ môi trường; xử lý 

các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; triển khai thực hiện bảo vệ và 

phát triển bền vững môi trường sinh thái; các hoạt động quan trắc và phân tích 

môi trường; thu gom xử lý rác thải; kinh phí thực hiện theo phân cấp nhiệm vụ 

chi sự nghiệp môi trường cho ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã, thực 

hiện Nghị quyết về hỗ trợ đầu tư giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn...; 

- Chi quản lý hành chính: Dự toán 1.682 tỷ đồng, đảm bảo kinh phí cho các 

đơn vị dự toán khi điều chỉnh nâng định mức phân bổ dự toán chi hoạt động 

thường xuyên của các cơ quan quản lý hành chính các cấp, kinh phí hoạt động 

đặc thù cho cơ quan Đảng, chính quyền địa phương; kinh phí bầu cử Quốc hội 

và HĐND các cấp, kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản phục vụ hoạt động 

chuyên môn; kinh phí thực hiện Quyết định 99/QĐ-TW về hoạt động của tổ 

chức cơ sở Đảng; thực hiện cải cách hành chính và quy chế dân chủ...; 

- Chi khác ngân sách: Dự toán 48 tỷ đồng. 

1.4. Chi dự phòng ngân sách: 323 tỷ đồng. 

1.5. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1,51 tỷ đồng. 

1.6. Chi tạo nguồn CCTL: 536 tỷ đồng. 

2. Chi bổ sung các CTMT và nhiệm vụ: Dự toán Trung ương giao 784 tỷ 

đồng; địa phương giao 1.116 tỷ đồng, tăng 332 tỷ đồng do bổ sung mục tiêu cho 

ngân sách các huyện, thành phố thực hiện các chương trình, nhiệm vụ. 

3. Chi từ nguồn viện trợ trực tiếp cho địa phƣơng 2,3 tỷ đồng. 

III. Bội chi ngân sách địa phƣơng: 875 tỷ đồng. 

B. PHƢƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 

NĂM 2021 (Biểu số 14, 17 kèm theo ) 

I. Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh  

1. Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh: 15.969  tỷ đồng. 

Trong đó:  

- Thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng theo phân cấp: 12.823 tỷ đồng; 

- Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW: 2.268 tỷ đồng; 
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- Thu viện trợ 2,3 tỷ đồng 

- Vay để bù đắp bội chi ngân sách:                                875 tỷ đồng. 

2. Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh: 15.969 tỷ đồng. 

Trong đó:  

- Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh: 10.146 tỷ đồng; 

- Bổ sung ngân sách cấp huyện, xã: 5.823 tỷ đồng. 

II. Phƣơng án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh 2021 

1. Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh: 9.359 tỷ đồng 

1.1. Chi đầu tư phát triển: 4.369 tỷ đồng, gồm: 

- Vốn XDCB tập trung: 2.829 tỷ đồng; 

Trong đó: + Chi trả nợ gốc vay: 

+ Ghi chi tiền thuê đất: 

78,3 tỷ đồng; 

48,6 tỷ đồng; 

- Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT: 24 tỷ đồng; 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất 640 tỷ đồng; 

Trong đó: Ghi chi tiền sử dụng đất: 268 tỷ đồng 

- Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP:                                  875 tỷ đồng; 

(Chi tiết có báo cáo riêng của UBND tỉnh)  

 1.2. Chi  trả nợ lãi vay NSĐP: 46,5 tỷ đồng; 

1.3. Chi thường xuyên: Dự toán 4.523 tỷ đồng, phân bổ cho các nhiệm vụ 

cụ thể trên từng lĩnh vực sau: 

- Chi Quốc phòng: Dự toán 173 tỷ đồng, đảm bảo kinh phí hoạt động 

nghiệp vụ của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, chế độ dự bị động viên và dân quân tự 

vệ; kinh phí trực của các đại đội pháo phòng không; kinh phí hỗ trợ các chương 

trình rèn luyện thể chất, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, chi mua trang 

phục cho dân quân tự vệ...; 

- Chi An ninh: Dự toán 54 tỷ đồng, đảm bảo kinh thực hiện các nhiệm vụ 

giữ gìn trật tự an ninh địa phương và bảo vệ bí mật nhà nước, điều tra các vụ án, 

tấn công tội phạm; chi diễn tập khu vực phòng thủ, PCCC, tìm kiếm cứu nạn...; 

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo: Dự toán 958 tỷ đồng, đảm bảo kinh phí 

theo định mức phân bổ và hoạt động cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục; kinh phí 

đào tạo nguồn nhân lực theo Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND; Nghị quyết số 

70/2019/NQ-HĐND về quy định một số chính sách đặc thù đối với Trường 

Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc; chế độ đối với chuyên gia, giáo viên 

và học sinh tham gia bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển của tỉnh tham dự kỳ thi chọn 

học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế; chi phụ cấp thâm niên ngành giáo dục; 

kinh phí thực hiện các chương trình giáo dục, đào tạo và chính sách mới; đảm 

bảo kinh phí đào tạo trường cao đẳng; đối với các trường đào tạo được thu học 
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phí tăng theo lộ trình của Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND tỉnh thì ngân sách 

sẽ giảm tương ứng...; 

- Chi sự nghiệp Y tế: Dự toán 600 tỷ đồng, đảm bảo kinh phí hoạt động của 

ngành, tăng kinh phí đảm bảo cho công tác phòng bệnh; kinh phí chăm sóc sức 

khỏe cho cán bộ thuộc diện được bảo vệ sức khỏe; kinh phí mua thẻ bảo hiểm y 

tế cho hộ nghèo, cận nghèo...;  

- Chi sự nghiệp Khoa học công nghệ: Dự toán 45 tỷ đồng, đảm bảo kinh 

phí thực hiện các Nghị quyết của HĐND và tiếp tục thực hiện các chương trình 

ứng dụng khoa học công nghệ cấp tỉnh; 

- Chi sự nghiệp Văn hoá thông tin: Dự toán 196 tỷ đồng, đảm bảo kinh phí 

hoạt động nghiệp vụ Sở Văn hoá thể thao và du lịch và các Trung tâm văn hóa,  

Ban quản lý di tích; hoạt động Đoàn ca múa nhạc nghệ thuật truyền thống; các 

hoạt động văn hóa, kỷ niệm các ngày lễ lớn, tuyên truyền bầu cử Quốc hội và 

HĐND các cấp...; 

- Chi sự nghiệp Phát thanh truyền hình: Dự toán 43 tỷ đồng, đảm bảo kinh 

phí hoạt động và đảm bảo thời lượng phát sóng theo nhiệm vụ được giao. 

- Chi sự nghiệp Thể dục thể thao: Dự toán 112 tỷ đồng, đảm bảo kinh phí 

hoạt động của ngành, tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh, công tác tập huấn, thi đấu, 

kinh phí khen thưởng, đăng cai các giải thi đấu thể thao; thực hiện Nghị quyết 

về phát triển thể thao thành tích cao, hỗ trợ kinh phí thực hiện đăng cai môn thi 

SEAGAMES tại Vĩnh Phúc. 

- Chi Đảm bảo xã hội: Dự toán 359 tỷ đồng, đảm bảo kinh phí thực hiện 

chế độ theo Quyết định 04/2009/QĐ-UBND và kinh phí hoạt động của các 

Trung tâm; kinh phí quà tết thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách; 

kinh phí hỗ trợ cho cán bộ lão thành và các hoạt động xã hội, mua BHYT các 

đối tượng; kinh phí thực hiện chính sách người có công với cách mạng; đề án hỗ 

trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm và các nhiệm vụ phát sinh khác. 

- Chi Sự nghiệp kinh tế: Dự toán 1.369 tỷ đồng, đảm bảo kinh phí hoạt động 

của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Sở Tài 

nguyên môi trường; Hỗ trợ miễn giảm thủy lợi phí cho nông dân; hỗ trợ hoạt 

động tuyến xe buýt; kinh phí tuyên truyền xây dựng nông thôn mới; kinh phí thực 

hiện đề án tái cơ cấu và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp 

nông thôn; kinh phí bảo trì đường bộ; kinh phí phục vụ các hoạt động đối ngoại, 

đoàn ra, đoàn vào; kinh phí cải tạo, sửa chữa trụ sở các cơ quan đơn vị; kinh phí 

thực hiện các chương trình phát triển kinh tế và nhiệm vụ phát sinh khác. 

- Chi Sự nghiệp môi trường: Dự toán 42 tỷ đồng, đảm bảo kinh phí cho các 

hoạt động nghiệp vụ môi trường của Sở Tài nguyên môi trường; kinh phí thực 

hiện Nghị quyết về hỗ trợ đầu tư giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn; kinh 

phí dự kiến hỗ trợ thu gom rác thải sinh hoạt và các nhiệm vụ phát sinh khác. 

- Chi Quản lý hành chính: Dự toán 543 tỷ đồng, đảm bảo kinh phí phân bổ 

theo định mức biên chế, kinh phí hoạt động đặc thù cho cơ quan Đảng, chính 

quyền, đoàn thể; tổ chức bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, kinh phí mua sắm, 
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sửa chữa tài sản; kinh phí thực hiện cải cách hành chính và thực hiện quy chế 

dân chủ; kinh phí thực hiện cải cách thủ tục hành chính; hỗ trợ tinh giản biên 

chế, nghỉ hưu trước tuổi và các nhiệm vụ khác. 

- Chi khác ngân sách: 22 tỷ đồng. 

1.4. Chi dự phòng ngân sách: 185 tỷ đồng. 

1.5. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1,51 tỷ đồng. 

1.6. Chi tạo nguồn CCTL: 234 tỷ đồng. 

2. Chi bổ sung các CTMT và nhiệm vụ: 784 tỷ đồng. 

3. Chi từ nguồn viện trợ trực tiếp cho địa phƣơng: 2,3 tỷ đồng. 

III. Bội chi ngân sách địa phƣơng: 875 tỷ đồng. 

C. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ 

TOÁN NSNN NĂM 2021 

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2021, UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tập 

trung tổ chức thực hiện các giải pháp chủ yếu sau: 

1. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật NSNN, các Luật thuế sửa đổi, bổ 

sung và nhiệm vụ thu NSNN theo Nghị quyết của Quốc hội, HĐND tỉnh. Tăng 

cường công tác quản lý thu, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, 

lệ phí vào NSNN. Các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ trong quản lý thu, 

chống thất thu, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương 

mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn, lậu thuế. Tăng cường công 

tác quản lý hoàn thuế GTGT, xử lý nghiêm đối với các hành vi gian lận, lợi 

dụng chính sách hoàn thuế, chiếm đoạt tiền từ NSNN. 

2. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về NSNN, bố trí tỷ lệ chi đầu 

tư hợp lý, giảm tỷ trọng chi thường xuyên gắn với đổi mới mạnh mẽ khu vực 

dịch vụ sự nghiệp công; tập trung đảm bảo cho các nhiệm vụ quốc phòng – an 

ninh, các chính sách an sinh xã hội, các dịch vụ quan trọng, thiết yếu. Rà soát 

các chính sách an sinh xã hội; hạn chế tối đa ban hành chính sách làm tăng chi 

ngân sách; chỉ ban hành các chính sách làm tăng chi NSNN khi thật sự cần thiết 

và cân đối được nguồn kinh phí đảm bảo trong suốt quá trình thực hiện. 

3. Kiểm soát chặt chẽ nợ công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, tập 

trung cho các công trình, dự án trọng điểm, thực sự có hiệu quả, đảm bảo khả 

năng cân đối nguồn trả nợ. 

4. Đẩy mạnh công tác đấu giá đất của các dự án, các cơ sở dôi dư sau khi 

sắp xếp lại để lấy nguồn lực cho đầu tư. 

5. Thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với giải 

quyết lao động nông thôn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, khuyến 

khích đưa khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Thực hiện hiệu 

quả các chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. 
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6. Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ cải thiện môi 

trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cải cách thủ 

tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, 

cạnh tranh bình đẳng. 

7. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/10/2017 của Tỉnh 

ủy về đầu tư tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2025. 

Tạo điều kiện phát triển sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch để ngành công 

nghiệp là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đưa du lịch trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

8. Thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo Quyết định số 

1323/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ; chuyển đổi các đơn vị 

sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg 

ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.  

9. Thực hiện hiệu quả các biện pháp điều hành, quản lý, bình ổn giá cả thị 

trường khi có những biến động phức tạp, thiên tai, dịch bệnh; kiên quyết xử lý 

các hành vi tăng giá bất hợp lý. Giá các sản phẩm, dịch vụ được Nhà nước đặt 

hàng tiếp tục được rà soát theo nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, kinh 

doanh thực tế hợp lý, phù hợp với mặt bằng giá thị trường. 

 Xác định giá đất trên địa bàn sát với giá cả thị trường, cập nhật điều chỉnh 

kịp thời khi giá cả thị trường biến động, phục vụ cho công tác giao đất, cho thuê 

đất, đấu giá quyền sử dụng đất. 

 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, rà soát chặt chẽ việc kê khai giá 

của doanh nghiệp đối với mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng thuộc danh mục kê 

khai giá; kiểm soát chặt chẽ giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; hàng 

hóa, dịch vụ mua sắm từ nguồn NSNN, hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự 

nghiệp công, hàng hóa, dịch vụ được trợ cước, trợ giá. 

10. Tiếp tục lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN, 

đồng thời với việc giao quyền tự chủ về tổ chức, biên chế đối với các đơn vị sự 

nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính 

phủ. Từng bước chuyển phương thức hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước đối với các 

đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế đặt hàng. 

11. Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - NSNN, đẩy mạnh cải cách hành 

chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

- Thực hiện đồng bộ, kịp thời việc quản lý chặt chẽ mua sắm, sử dụng tài 

sản công theo quy định của Luật quản lý tài sản công và các văn bản hướng dẫn 

thực hiện Luật. 

- Các ngành, các cấp thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính – NSNN, tăng 

cường kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN, nhất là 

trong lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí. Rà soát, quản lý chặt chẽ các 

khoản chi chuyển nguồn, chỉ thực hiện chuyển nguồn theo đúng quy định của 

pháp luật.  
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- Thực hiện tốt Luật Đầu tư công; rà soát, đánh giá toàn diện các quy định 

về quản lý đầu tư công, xây dựng cơ bản. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công 

và giải ngân nguồn vốn đầu tư công, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, 

vốn ODA; tăng cường thanh toán tạm ứng vốn đầu tư; xử lý nợ đọng xây dựng 

cơ bản và thu hồi vốn ứng trước theo quy định. Khắc phục triệt để sự chậm chễ, 

tháo gỡ khó khăn trong giao và giải ngân vốn đầu tư công; có biện pháp chế tài 

xử lý đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân gây chậm chễ trong giải ngân vốn. 

- Tập trung chỉ đạo công tác quyết toán vốn đầu tư đối với các công trình, 

dự án hoàn thành. Các ngành, các cấp theo chức năng nhiệm vụ của mình phải 

thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng 

chính phủ và Chỉ thị số 15/CT-CT ngày 5/11/2014 của UBND tỉnh Vĩnh phúc về 

việc tăng cường đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành 

sử dụng vốn Nhà nước.  

12. Thực hiện nghiêm các quy định về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí. Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN, bảo đảm đúng 

dự toán được giao, giải ngân vốn trong phạm vi kế hoạch, vay nợ trong hạn mức 

được giao. Triệt để tiết kiệm các khoản chi liên quan đến mua sắm phương tiện, 

trang thiết bị đắt tiền; giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, đi công tác 

nước ngoài. 

13. Tiếp tục nghiên cứu, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm công 

khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính và nâng cao 

trách nhiệm của cán bộ công chức. Nghiên cứu, xây dựng thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến với mức độ cao trên môi trường mạng, đảm bảo cho cá nhân, tổ 

chức có thể tìm kiếm, khai thác các thông tin liên quan đến tài chính - NSNN. 
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PHẦN THỨ BA 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN VAY NĂM 2020,  

KẾ HOẠCH VAY VÀ TRẢ NỢ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2021 

 

UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện vốn vay 

năm 2020, kế hoạch vay và trả nợ ngân sách tỉnh năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Tình hình thực hiện vốn vay năm 2020 

- Tình hình thực hiện vay vốn năm 2020: Số dư nợ đầu năm 2020 của tỉnh 

là 1.420 tỷ đồng, dự toán vay vốn năm 2020 là 1.089 tỷ đồng, thực hiện rút vốn 

đến 31/10/2020 là 152 tỷ đồng, ước thực hiện vay vốn cả năm là 187 tỷ đồng. 

Dư nợ dự kiến cuối năm 2020 là 1.539 tỷ đồng (vay lại từ nguồn Chính phủ vay 

ngoài nước); trong giới hạn quy định của Luật NSNN. 

- Trả nợ lãi, phí: dự toán trả nợ lãi 43,6 tỷ đồng, thực hiện đến 31/10/2020 

là 38,4 tỷ đồng, ước thực hiện năm 2020 là 43,6 tỷ đồng. 

- Trả nợ gốc các khoản vay: Dự toán trả nợ gốc 67,9 tỷ đồng, thực hiện đến 

31/10/2020 là 65,7 tỷ đồng, ước thực hiện năm 2020 là 67,9 tỷ đồng. 

2. Kế hoạch vay và trả nợ ngân sách tỉnh năm 2021 

- Dự toán tổng mức vay 953,3 tỷ đồng, trong đó vay để trả nợ gốc là 78,3 tỷ 

đồng, vay để bù đắp bội chi 875 tỷ đồng. 

- Trả nợ lãi, phí: 46,5 tỷ đồng. 

- Trả nợ gốc các khoản vay: 78,3 tỷ đồng. 

 (Chi tiết số liệu tại biểu số 09 và 9.1) 

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN 

năm 2020; xây dựng dự toán NSNN năm 2021; phương án phân bổ dự toán ngân 

sách cấp tỉnh; tình hình thực hiện vốn vay năm 2020, kế hoạch vay và trả nợ ngân 

sách tỉnh năm 2021. UBND tỉnh trân trọng báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- TTTU, HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Ban KTNS-HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch (B/c); 

- Các Phó Chủ tịch; 

- CPVP; 
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành, thị;  

- Chuyên viên NCTH;  

- Lưu: VT.  

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Việt Văn 
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