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BÁO CÁO THẨM TRA 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương  

6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp điều hành 

dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2019 
 

(Trình tại kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XX) 

 

Thực hiện Thông báo số 48/TB-TTHĐND ngày 10 tháng 6 năm 2020 của 

Thường trực HĐND huyện về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 11 
HĐND huyện Khóa XX; 

 Ban Kinh tế - Xã hội tiến hành thẩm tra Báo cáo số 178/BC-UBND ngày 

25/6/2020 của UBND huyện Tủa Chùa. Qua nghiên cứu nội dung báo cáo và trên 
cơ sở Dự toán giao. Ban Kinh tế - Xã hội có ý kiến cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 

Ban KT-XH cơ bản nhất trí với đánh giá kết quả thực hiện thu, chi trong 6 

tháng đầu năm 2020 đã nêu tại báo cáo số 178/BC-UBND ngày 25/6/2020 của 

UBND huyện, cụ thể: 

1.1. Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện 6 tháng đầu năm là: 316 tỷ 

722 triệu đồng, trong đó ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 316 tỷ 

403 triệu đồng, đạt 57% dự toán HĐND huyện giao; so với cùng kỳ năm 2019 tăng 

14%. Cụ thể: 

 - Thu ngân sách trên địa bàn huyện và xã hưởng: 6 tỷ 582 triệu đồng, 

đạt 42%, so với cùng kỳ năm 2019 bằng 94%. Có 4  khoản thu ước trong 6 

tháng thu đạt từ 50% dự toán, trong đó có các khoản thu đạt cao như: Thuế thu 

nhập cá nhân ước đạt 86%, thu khác ngân sách ước đạt 102%. Có 2 xã thu đạt 

tiến độ dự toán (đạt từ 50% trở lên). 

- Thu bổ sung ngân sách cấp trên: Ước thực hiện 6 tháng 240 tỷ, đạt 44% dự 

toán, bao gồm cả các khoản thu bổ sung tăng để thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ 

57 tỷ đồng.  

- Thu chuyển nguồn ngân sách: 69 tỷ 623 triệu đồng. 

1.2. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện trong 6 tháng đầu năm là 

279 tỷ 305 triệu đồng, đạt 50% dự toán HĐND huyện giao. Chi cân đối ngân sách địa 

phương ước thực hiện 186 tỷ 015 triệu đồng, đạt 43% dự toán giao (Trong đó chi 

thường xuyên ước đạt 42% dự toán). Chi chương trình mục tiêu quốc gia ước chi 91 

tỷ 172 triệu đồng, đạt 77% dự toán giao (trong đó chi chương trình MTGN ước đạt 

90%; chi chương trình MTQG xây dựng NTM ước đạt 57%); chương trình mục tiêu, 

nhiệm vụ khác đạt ước thực hiện 2 tỷ 118 triệu đồng, đạt 26% dự toán.  

2. Ban Kinh tế Xã hội nhận định đánh giá như sau: 
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2.1. Về ưu điểm: 

 a)- Đối với thu ngân sách: Ngay từ đầu năm sau khi có Nghị quyết của HĐND 

huyện, UBND huyện đã ban hành Chương trình giải pháp chỉ đạo, điều hành thực 

hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và dự toán 

ngân sách. Các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn 

đã nỗ lực, tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện dự toán. Một số đơn đã chủ động 

trong công tác đôn đốc thu ngân sách trên địa bàn thể hiện sự cố gắng trong lĩnh vực 

thu ngân sách. 

 b)- Đối với chi ngân sách đã cơ bản đáp ứng trong việc thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh và thực hiện các chính sách an 

sinh xã hội. Các nhiệm vụ phát sinh của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã được 

xem xét kịp thời qua việc bổ sung kinh phí; các khoản bổ sung tăng từ ngân sách cấp 

trên được phân khai thực hiện kịp thời.  

 c)- Về công tác quản lý, điều hành ngân sách: Sau khi có Nghị quyết HĐND 

huyện, UBND huyện đã chủ động giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương; những 

nhiệm vụ phát sinh đã phối hợp thống nhất với Thường trực HĐND huyện xử lý kịp 

thời. Tiến độ giải ngân các nguồn vốn cơ bản đáp ứng nhiệm vụ của huyện;  

2.2. Tồn tại, hạn chế: Ngoài 04 tồn tại, hạn chế nêu trong báo cáo, Ban Kinh 

tế Xã hội đưa ra một số tồn tại, đó là: 

- Về thực hiện thu: 

+ Chưa đánh giá được kết quả thu trong 6 tháng của các cơ quan, đơn vị sự 

nghiệp thuộc UBND huyện có giao thu; 

+ Trong 6 tháng đầu năm báo cáo nêu v n còn tình trạng nợ đ ng thuế nhưng 

chưa nêu tổng số nợ và các khoản nợ đ ng thuế trên địa bàn huyện. 

- Về thực hiện chi: Một số nội dung chi trong 6 tháng đầu năm chưa thực hiện 

như: Chi sự nghiệp khoa h c và công nghệ, nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình 

Mục tiêu quốc gia; Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa; hỗ trợ phát triển hệ 

thống xã hội và chi thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác, nguyên nhân do các 

chủ đầu tư chưa thực sự quan tâm đến việc hoàn thiện các thủ tục thanh toán theo quy 

định, không tích cực trong việc quyết toán các dự án hoàn thành, một số dự án gặp 

nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, một phần do kế hoạch hướng 

d n thực hiện của tỉnh, của huyện ban hành muộn. 

- Về điều hành ngân sách: Chưa quyết liệt trong công tác đôn đốc nộp các 

nguồn thu, việc giải ngân một số nguồn kinh phí chưa thực hiện được hoặc giải ngân 

còn chậm và việc thực hiện công tác thanh quyết toán một số chương trình, dự án hoàn 

thành chưa đảm bảo tiến độ giao. Nguyên nhân phần lớn các doanh nghiệp ngoài quốc 

doanh gặp nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của 

dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp không có việc làm, các doanh nghiệp thương mại 

chịu sự cạnh tranh lớn từ các doanh nghiệp từ các địa phương khác.... Những nguyên 

nhân này ảnh hưởng trực tiếp đến việc thu ngân sách nhà nước trên địa bàn như: 

Thuế VAT, thuế Tài nguyên, lệ phí trước bạ, thuế Thu nhập cá nhân...; 

3. Đề nghị UBND huyện quan tâm làm r  một số nội dung sau: 



3 

 

  

- Cung cấp các khoản nợ thuế và các đơn vị nợ đóng thuế để đại biểu và các chủ 

đầu tư nắm được. 

- Hiện nay, trên địa bàn số nợ đ ng thuế tương đối lớn, với số tiền 2 tỷ 111 triệu 

đồng (trong đó số nợ thuế khó thu là 391 triệu, trên thực tế nhóm nợ này chủ yếu của 

các Doanh nghiệp đang gặp khó khăn về tài chính. Đề nghị làm rõ lý do, nguyên nhân 

và giải pháp khắc phục. 

- Một số dự án, mô hình nguồn vốn sự nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu 

quốc gia còn chưa được phê duyệt và một số dự án đã được phê duyệt, tuy nhiên đến 

thời điểm báo cáo còn chưa giải ngân, chỉ là số liệu ước thực hiện đến 30/6, đề nghị 

xem xét lại phản ánh đúng thực tế kết quả giải ngân thanh toán nguồn vốn trên. Cần 

làm rõ trách nhiệm đối với những người đứng đầu cơ quan, đơn vị liên quan đến việc 

chậm thực hiện chi các nguồn vốn giao. 

- Trong tổng số thu chuyển nguồn ngân sách (thuộc ngân sách xã) có số kinh phí 

chi thường xuyên phải chuyển nguồn còn cao (2 tỷ 377 triệu đồng). Đề nghị làm rõ 

thêm nguyên nhân, lý do chuyển nguồn.  

II. VỀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND VỀ DỰ 

TOÁN VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN  6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

Ban Kinh tế - Xã hội nhất trí với các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng 

lợi nhiệm vụ thu, chi ngân sách trong 6 tháng cuối năm 2020 của UBND huyện đã 

nêu trong Báo cáo, đồng thời đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt 

một số nội dung sau:  

 1.Về nhiệm vụ thu: Quyết tâm phấn đấu thực hiện đảm bảo hoàn thành và 

hoàn thành vượt mức các nguồn thu ngân sách trên địa bàn, duy trì hoạt động của 

ban chỉ đạo chống thất thu, rà soát các khoản thu để thu đúng, thu đủ.  

 2. Về nhiệm vụ chi: Đ y nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, nhất là các 

nguồn vốn sự nghiệp của các chương trình mục tiêu quốc gia, hạn chế chuyển 

nguồn, kết dư; Tiếp tục thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiết kiệm những khoản 

chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết, đảm bảo sử dụng các khoản chi thật sự 

có hiệu quả.  

Trên đây là Báo cáo th m tra đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi 

ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành dự toán Ngân 

sách 6 tháng cuối năm 2020. Ban kinh tế - Xã hội, trình kỳ h p thứ 11, HĐND huyện 

khóa XX xem xét, thông qua./. 

Nơi nhận: 
 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- TT. Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Lđ. UBND huyện; 

- Các Đại biểu HĐND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Thành viên Ban KTXH; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- Lđ VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, Ban KT-XH. 

            TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI  

            TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

 
 

 

                 Nguyễn Minh Tuân 
         PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN 
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