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BÁO CÁO  

Thẩm định dự thảo báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân 

sách năm 2020; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 và kế 

hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 

Kính gửi: Ban cán sự Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 30/10/2020 của Tỉnh ủy Lạng 

Sơn, trong đó giao Đảng đoàn HĐND tỉnh có ý kiến thẩm định dự thảo báo cáo 

về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020; phương án phân bổ 

ngân sách địa phương năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 

năm 2021-2023; Sau khi nghiên cứu dự thảo báo cáo được gửi kèm theo tại Công 

văn số 1440/UBND-KT ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh; Đảng đoàn HĐND 

tỉnh thẩm định, thống nhất và báo cáo kết quả như sau: 

1. Đồng ý với bố cục dự thảo báo cáo. 

2. Nội dung của dự thảo báo cáo: 

2.1. Dự thảo Báo cáo đã đánh giá, phản ánh đầy đủ, khách quan về kết quả 

thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020. Thực hiện dự toán thu, chi ngân 

sách nhà nước năm 2020, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt các 

nhiêṃ vu,̣ giải pháp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chủ động trong điều hành 

ngân sách, kiểm soát chặt chẽ giá cả thị trường, thúc đẩy phát triển sản xuất, bảo 

đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch bệnh Covid - 19, xây dựng kịch bản điều hành 

ngân sách tương ứng với từng cấp độ dịch bệnh và tình hình thực tế. Công tác thu, 

chi NSNN năm 2020 đã đạt được những kết quả quan trọng: Thu NSNN trên địa bàn 

tỉnh năm 2020 ước thực hiện tăng 5,7% so dự toán Trung ương giao, đạt 100,9% 

dự toán tỉnh giao. Điều hành chi NSNN năm 2020 được thực hiện theo đúng dư ̣

toán, chặt chẽ, bảo đảm sử duṇg ngân sách triêṭ để tiết kiêṃ, hiêụ quả, đúng chế 

đô ̣quy điṇh, không bổ sung kinh phí đối với những nhiệm vụ chưa cần thiết, cấp 

bách để đảm bảo cân đối NSNN. (Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

tỉnh năm 2020 được HĐND tỉnh giao là 6.150.100 triệu đồng. Kết quả ước thực 

hiện là 6.202.551 triệu đồng, đạt 105,7 % dự toán Trung ương giao; đạt 100,9% 

dự toán tỉnh giao, bằng 89,4% so với cùng kỳ; Dự toán chi NSĐP năm 2020 

được giao là 12.002.503 triệu đồng (trong đó: dự toán giao đầu năm 11.728.293 

triệu đồng, dự toán bổ sung trong năm 274.210 triệu đồng), ước thực hiện chi 

năm 2020 là 12.839.476 triệu đồng, đạt 107% dự toán giao, giảm 2,2% so với 

cùng kỳ). 

2.2. Về phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 và Kế hoạch 

tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023 được xây dựng căn cứ vào 

tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; phân tích, dự 
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báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; các nguyên tắc, tiêu chí, 

định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020; các 

yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu, nhiệm vụ chi và chỉ tiêu kế hoạch Trung ương 

giao. Việc phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 đã thực hiện đúng Luật Ngân 

sách nhà nước năm 2015, Luật Đầu tư Công năm 2019, chỉ đạo của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh 

uỷ, số bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của dự 

toán phân bổ cho các lĩnh vực, các cơ quan, đơn vị đảm bảo theo định mức và tính 

đến các nhiệm vụ phát sinh trong năm 2021, cơ bản đảm bảo chính sách an sinh xã 

hội và kinh phí cho các đề án, chính sách của tỉnh. Đảng đoàn HĐND tỉnh nhất trí 

với dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và 

phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 và Kế hoạch tài chính - ngân 

sách nhà nước 3 năm 2021-2023. 

3. Một số kiến nghị của Đảng đoàn HĐND tỉnh  

3.1. Đảng đoàn HĐND tỉnh đồng tình với đánh giá hạn chế, yếu kém và 

nguyên nhân chủ yếu đã nêu trong dự thảo báo cáo của UBND tỉnh, nhấn mạnh 

một số nội dung hạn chế sau: 

- Thu nội địa không đạt dự toán giao (ước thực hiện đạt 94,5% so với dự 

toán tỉnh giao, bằng 81,3% so với cùng kỳ);  06 chỉ tiêu thu nội địa không đạt dự 

toán (Thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 88,4%; lệ phí trước bạ đạt 78,9%; 

thuế thu nhập cá nhân đạt 91,8%; thuế bảo vệ môi trường đạt 94,3% dự toán; phí 

và lệ phí đạt 85,1%, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 97,1%); 06/11 

huyện, thành phố ước không đạt dự toán giao (Hữu Lũng 99,2%; Chi Lăng 86,9%; 

Thành phố 95,4%; Văn Lãng 58,8%; Tràng Định 82,2%; Bình Gia 82,6%). 

- Công tác xử lý nợ đọng thuế chưa đáp ứng được yêu cầu (tại thời 

điểm 31/8/2020: Tổng số nợ thu nội địa ước là 147 tỷ đồng; tổng số nợ thuế từ 

hoạt động xuất nhập khẩu là 186,6 tỷ đồng). 

3.2. Đảng đoàn HĐND tỉnh nhất trí với 08 nhóm giải pháp thực hiện nhiệm 

vụ dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 như dự thảo báo cáo và đề nghị Ban 

cán sự đảng UBND tỉnh tập chung chỉ đạo một số nội dung:  

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý thu ngân sách, quyết liệt 

ngay từ đầu năm, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật; 

phấn đấu hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và các năm tiếp theo. 

Thực hiện các biện pháp, giải pháp tập trung xử lý quyết liệt, thu hồi nợ đọng 

thuế, hạn chế phát sinh nợ thuế mới; thực hiện các cơ chế tạo nguồn thu cho ngân 

sách. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện thu hồi các khoản tạm ứng ngân sách theo quy 

định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. 

- Tiếp tục cơ cấu lại nguồn thu, chi ngân sách trong đó: Quan tâm, thực 

hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế nâng dần tỷ trọng thu nội địa; sắp 

xếp lại nhiệm vụ chi theo hướng giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, tăng tỷ 

trọng chi đầu tư; đảm bảo chi trả nợ vay, nợ xây dựng cơ bản. Tiếp tục triển khai 

thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh có 

hiệu quả. 
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- Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình, kết quả thực 

hiện dự toán ngân sách nhà nước. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận 

thanh tra, kiểm toán và xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với những 

trường hợp vi phạm. 

- Triển khai xây dựng định mức chi thường xuyên, phân cấp nguồn thu 

nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025 đảm bảo theo quy định của 

pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; trong điều hành chi ngân 

sách, đẩy mạnh kiểm soát chi ngân sách theo dự toán, bảo đảm chi đúng chế độ, 

tiêu chuẩn, định mức gắn thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí trong chi 

ngân sách. Tăng cường vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị trong quản lý sử dụng ngân sách. 

Trên đây là ý kiến thẩm định của Đảng đoàn HĐND tỉnh về dự thảo báo 

cáo về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020; phương án phân 

bổ ngân sách địa phương năm 2021 và kế hoạch tài chính-ngân sách Nhà nước 3 

năm 2021-2023. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi, 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

- Các thành viên Đảng đoàn, 

- Ban KT-NS HĐND tỉnh,   

Sở Tài chính, VP UBND tỉnh, 

- Văn phòng HĐND tỉnh, 

- Lưu VT, CVĐĐ. 

T/M ĐẢNG ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ 

 

                    

 

 

                 Đoàn Thị Hậu 
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