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           Kính gửi:    Sở Kế hoac̣h và Đầu tƣ 

Thƣc̣ hiêṇ Công văn số 1480/VP-TH ngày 02/5/2018 của Văn phòng 
UBND tỉnh về viêc̣ dƣ ̣thảo Báo cáo kinh tế – xã hội 4 tháng đầu năm 2018 và 

kiến ngh ị, đề xuất với Trung ƣơng . Trên cơ sở nhiêṃ vu ̣đƣơc̣ giao , Sở Tài 

chính báo cáo nhƣ sau: 

1. Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh: 

Tổng thu ngân sách nhà nƣớc trên điạ bàn ƣớc thƣc̣ hiêṇ 04 tháng năm 
2018 là 1.637.653 triêụ đồng, đaṭ 27,8% so với dự toán Trung ƣơng giao, đạt 

26% so với dự toán tỉnh giao, bằng 86,9% so với cùng kỳ năm 2017. 

Trong đó: 

- Thu nội địa: 814.853 triệu đồng, đạt 37,1% so với dự toán tỉnh giao , 

bằng 99,8% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó:  

+ Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích 
công cộng trong khu vực cửa khẩu là: 199.675 triệu đồng, đạt 49,9 % dự toán 

giao, bằng 112,2% so với cùng kỳ;  

+ Thu tiền sử dụng đất 111.733 triệu đồng, đạt 26,6% dự toán tỉnh giao, 

bằng 54,5% so với cùng kỳ;  

+ Thu xổ số kiến thiết: 2.405 triệu đồng, đạt 21,9% dự toán tỉnh giao, 

bằng 68,3% so với cùng kỳ. 

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 820.000 triệu đồng, đạt 20% so với 

dự toán giao, bằng 76,8% so với cùng kỳ năm 2017. 

- Các khoản huy động đóng góp: 2.800 triệu đồng. 

(Chi tiết thu ngân sách tại Biểu số 01 kèm theo) 

* Đánh giá chung về tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

- Thu nội địa : 814.853 triệu đồng, đạt 37,1% so với dự toán tỉnh giao , 
bằng 99,8% so với cùng kỳ năm 2017. Thu nội địa 04 tháng năm 2018 đạt thấp 
so với cùng kỳ, do trong 4 tháng đầu năm 2017 phát sinh đột biến khoản thu 

đấu giá quyền sử dụng đất khu đất bến xe 28A Ngô Quyền số tiền: 138.100 

triệu đồng. 

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt thấp so với dự toán, giảm so với 
cùng kỳ, nguyên nhân do: chính sách quản lý của nhà nƣớc đối với nhóm hàng 

Phƣơng tiện vận tải nhập khẩu (ô tô tải, xe xi téc, xe đầu kéo các loại ...); nhiều 



dòng hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc cơ bản có mức thuế suất 

thuế nhập khẩu ƣu đãi đặc biệt giảm về 0% theo lộ trình cắt giảm thuế quan của 

nhóm nƣớc tham gia và thực hiện Hiệp định thƣơng mại hàng hóa ASEAN-

Trung Quốc giai đoạn 2018-2022 (Nghị định số 153/2017/NĐ-CP ngày 
27/12/2017 của Chính Phủ); một số nhóm hàng hóa không phát sinh kim ngạch 

nhập khẩu do thuộc đối tƣợng chịu thuế Chống bán phá giá, Thuế tự vệ; nhóm 

hàng xuất khẩu có thuế suất chiếm tỷ trọng rất nhỏ… 

2. Về chi ngân sách địa phương: 

Tổng chi ngân sách địa phƣơng Ƣớc thực hiện 04 tháng năm 2018: 
2.701.816 triệu đồng, đạt 26,9% so với dự toán tỉnh giao, bằng 110,1% so cùng 

kỳ năm 2017. 

Trong đó: 

- Chi cân đối ngân sách địa phƣơng: 2.251.697 triệu đồng, đạt 28,8% so 

với dự toán tỉnh giao, bằng 111,7 % so với cùng kỳ năm 2017, trong đó: 

+ Chi đầu tƣ đầu tƣ phát triển là 396.319 triệu đồng, đạt 37,2% so với dự 

toán và tăng 49,8% so với cùng kỳ.  

+ Chi thƣờng xuyên là 1.850.126 triệu đồng, đạt 28% dự toán, tăng 5,8% 

so với cùng kỳ. 

- Chi chƣơng trình mục tiêu quốc gia, chƣơng trình mục tiêu và các 
nhiệm vụ khác: 450.119 triệu đồng đạt 20,1% dự toán tỉnh giao, bằng 102,7% 

so với cùng kỳ năm 2017. 

(Chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo) 

 *Đánh giá chung về tiǹh hiǹh chi ngân sách điạ phương 

Các khoản chi đƣợc kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm đúng định mức, chế độ, 
thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; Tiếp tục thực hiện điều hành ngân 

sách theo hƣớng: rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi, nguồn kinh phí thực hiện; 

tích cực triển khai quyết liệt cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định 16 của 

Chính phủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; tiết kiệm chi thƣờng xuyên, 
từng bƣớc cơ cấu lại ngân sách theo hƣớng giảm chi thƣờng xuyên, tăng chi 

cho đầu tƣ phát triển.  

Chi đầu tƣ xây dựng cơ bản: Ƣu tiên phân bổ, bố trí vốn cho các công 
trình, dự án trọng điểm. Thực hiện đình, giãn, hoãn đối với các công trình, dự 

án chƣa thực sự cần thiết; Công tác giải ngân, thanh toán vốn, tạm ứng theo 

hợp đồng đƣợc thực hiện khẩn trƣơng, kiểm soát chặt chẽ, đúng đơn giá, định 
mức Nhà nƣớc ban hành. Tăng cƣờng công tác quản lý chất lƣợng công trình 

xây dựng. Hạn chế việc tăng nợ đọng xây dựng. Thực hiện phân bổ, giao dự 

toán chi NSNN từ nguồn thu tiền sử dụng đất để đầu tƣ các công trình kết cấu 
hạ tầng của địa phƣơng, thực hiện đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất và việc phân bổ lập quỹ phát triển đất từ nguồn thu tiền 

sử dụng đất và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ.  



3. Môṭ số kiến nghi ̣, đề xuất với Trung ương 

1. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành Trung ƣơng nghiên cứu 
thống nhất 02 khái niệm “ vốn ngân sách nhà nƣớc” và “nhà nƣớc ngoài ngân 
sách” trong Luật Xây dựng , Luật Đầu tƣ công , Luật Đấu thầu và Luật Ngân 

sách nhà nƣớc: Tại Luật Xây dựng năm 2014 và các Nghị định số 59/2015/NĐ-

CP, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP đƣa ra khái niệm “vốn ngân sách nhà nƣớc” 
và “vốn nhà nƣớc ngoài ngân sách”, song không có định nghĩa cụ thể về 02 

khái niệm trên; đồng thời các quy định liên quan đến vốn nhà nƣớc, vốn ngân 

sách nhà nƣớc tại các Luật Đầu tƣ công năm 2014, Luật Đấu thầu năm 2013 

chƣa đảm bảo thống nhất với Luật Ngân sách nhà nƣớc 2015. 

2. Đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ nghiên cứu thống nhất 
nội dung giữa Luật Xây dựng, Luật Đầu tƣ công và các Nghị định số 
59/2015/NĐ-CP, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP  và Nghị định số 136/2015/NĐ-

CP về cơ quan chủ trì tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tƣ dự 

án có cấu phần xây dựng sử dụng vốn đầu tƣ công cấp tỉnh quản lý; Luật Xây 

dựng và các Nghị định hƣớng dẫn quy định cơ quan chuyên môn xây dựng tổng 
hợp thẩm định trình cấp có thẩm quyền, Luật đầu tƣ công và Nghị định hƣớng 

dẫn quy định cơ quan kế hoạch và đầu tƣ chủ trì tổng hợp. 

3.Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện Luật Đầu tƣ công, nhu cầu đầu tƣ của 
các địa phƣơng là rất lớn, ngân sách Trung ƣơng hỗ trợ cho các địa phƣơng rất hạn 

hẹp, nguồn thu ngân sách địa phƣơng không đáp ứng đƣợc nhu cầu đầu tƣ, trong 

khi 10% dự phòng của kế hoạch trung hạn chƣa đƣợc sử dụng, vì vậy đề nghị: 

+ Đề nghị Chính phủ cho phép các địa phƣơng đƣợc sử dụng 10% vốn 
dự phòng của kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020, để bù đắp cho các dự án 

còn thiếu vốn; 

+ Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn chi tiết việc sử dụng 10% 

vốn dự phòng để địa phƣơng có cơ sở thực hiện. 

4. Đối với khoản thu phí hạ tầng khu vực cửa khẩu: Thực hiện cân đối 
ngân sách địa phƣơng theo Luật NSNN mới, nhƣng đề nghị TW xem xét hỗ trở 
lại 100% tổng số thu đƣợc để đầu tƣ cơ sở vật chất hạ tầng khu vực cửa khẩu 

biên giới và phát triển kinh tế xã hội địa phƣơng (đối với các tỉnh miền núi, 

biên giới, KTXH khó khăn, nguồn thu còn thấp, hƣởng trợ cấp cân đối ngân 

sách trung ƣơng từ 50% trở lên) 

Trên đây là báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 04 tháng đầu năm 
2018, một số kiến nghị, đề xuất với Trung ƣơng, Sở Tài chính gửi Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận:                             
- Nhƣ  trên; 
- UBND tỉnh (B/cáo); 
- Lãnh đạo sở; 
- Chánh VP; 
- Tổ công tác; 
- Các phòng chuyên môn; 

- Lƣu VT, QLNS. 
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