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A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

NĂM 2020: 

Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. 

Bước vào triển khai thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn những 

khó khăn, thách thức như: thời tiết diễn biến bất thường, hạn hán xuất hiện sớm, mưa 

lũ, sạt lở, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân. 

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và điều hành của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng sự nỗ lực và đồng thuận của các 

ngành, các cấp, doanh nghiệp và nhân dân nên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 

kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực; tình hình an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhìn chung vẫn ổn định; các chính sách an 

sinh xã hội, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai thực hiện 

tốt. Đối với việc thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020 đạt được những kết quả 

cụ thể như sau:       

I. Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước: 

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 

Dự toán thu cân đối ngân sách nhà nước trung ương giao 6.648 tỷ đồng, 

HĐND tỉnh giao 6.757 tỷ đồng. 

Ước thực hiện thu từ kinh tế địa bàn là 6.765 tỷ đồng, đạt 101,76% dự toán 

trung ương giao, đạt 100,12% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 94,14% so cùng kỳ; 

bao gồm: 

1.1. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 240 tỷ đồng, đạt 100% dự toán HĐND 

tỉnh giao, bằng 47,38% so cùng kỳ. 

1.2. Thu nội địa: 6.525 tỷ đồng, đạt 100,12% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 

97,69% so cùng kỳ. 

Kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2020 vượt dự toán năm, trong 

đó có 08 khoản thu đạt và vượt dự toán, gồm : thu từ doanh nghiệp nhà nước địa 

phương; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; 

thu tiền sử dụng đất; thu tiền cho thuê đất, mặt nước; thu cấp quyền khai thác 
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khoáng sản; thu xổ số kiến thiết và thu cổ tức và lợi nhuận được chia; và 08 khoản 

thu chưa đạt dự toán, gồm: thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương; thu từ khu 

vực kinh tế ngoài quốc doanh; lệ phí trước bạ; thuế thu nhập cá nhân; thuế bảo vệ 

môi trường; thu phí, lệ phí; thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác và 

thu khác ngân sách. 

2. Thu ngân sách nhà nước các cấp:  

2.1. Cấp tỉnh: 4.518 tỷ đồng, đạt 90,92% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 

93,94% so cùng kỳ.  

2.2. Cấp huyện, thị xã, thành phố : 2.247 tỷ đồng, đạt 125,67% dự toán HĐND 

tỉnh giao, bằng 95,37% so cùng kỳ; trong đó 11/11 huyện, thị xã, thành phố đều đạt 

và vượt dự toán năm, cụ thể: An Phú 182,3%; Châu Đốc 146,47%; Chợ Mới 

131,54%, Long Xuyên 127,56%; Tri Tôn 125,6%, Châu Phú 118,55%; Thoại Sơn 

115,7%; Châu Thành 108,43%; Tịnh biên 105,36%; Tân Châu 102,54% và Phú Tân 

101,27%.  

3. Kết quả thu ngân sách đạt được chủ yếu là do các yếu tố sau: 

- Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, tập 

trung triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của doanh nghiệp.  

- Mặc dù dịch bệnh Covid-19 bùng phát, tuy nhiên dưới sự chỉ đạo điều hành 

của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp triệt để thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh đồng thời phát triển kinh tế - xã hội nên tình hình kinh tế - xã hội 

của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định ở mức hợp lý, an ninh, trật tự an toàn xã hội được 

đảm bảo. 

- Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, UBND các cấp, sự nổ lực của cả 

hệ thống chính trị, các ngành, các cấp có liên quan trong tổ chức và thực hiện các 

biện pháp quản lý, đôn đốc, tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp làm 

tròn nghĩa vụ thuế với nhà nước. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách 

đã triển khai kịp thời các giải pháp chống thất thu thuế, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra thuế cũng được triển khai tích cực ngay từ đầu 

năm, từ đó góp phần chống thất thu ngân sách và chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành 

vi vi phạm; thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận, kiến nghị của các cơ quan 

như kiểm toán, thanh tra. 

4. Thu ngân sách địa phương được hưởng là 15.059 tỷ đồng, gồm: 

  - Thu từ kinh tế địa bàn            : 5.945 tỷ đồng. 

 - Thu bổ sung từ ngân sách trung ương        : 9.114 tỷ đồng.  

  II. Thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách địa phương: 

 Năm 2020, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành tài 

chính đã tập trung huy động các nguồn lực tài chính đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp 

thời các nhiệm vụ chi đã được bố trí trong dự toán đầu năm cho các ngành, các cấp; 

thực hiện kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội, an sinh xã 
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hội, chi cho công tác phòng chống, dịch bệnh Covid-19; đảm bảo cho chi đầu tư xây 

dựng cơ bản, an ninh quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 

địa phương. 

1. Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2020: 15.059 tỷ đồng, đạt 

100,88% dự toán năm, bằng 103,16% so cùng kỳ, bao gồm: 

 - Chi đầu tư phát triển: 3.452 tỷ đồng, đạt 109,52% dự toán, bằng 115,91% so 

cùng kỳ. 

 - Chi thường xuyên: 9.386 tỷ đồng, đạt 103,68% dự toán, bằng 94,10% so cùng 

kỳ; tăng so dự toán HĐND tỉnh giao là do tăng các khoản chi từ nguồn trung ương bổ 

sung có mục tiêu và dự phòng ngân sách để thực hiện các chính sách về an sinh xã 

hội, cải cách tiền lương, an ninh quốc phòng, khắc phục thiên tai, phòng chống dịch 

bệnh,…. 

- Chi trả nợ lãi vay: 7,6 tỷ đồng, đạt 100% dự toán. 

 - Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1,2 tỷ đồng, đạt 100% dự toán. 

- Chi từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu:  2.212 tỷ đồng, đạt 89,78% 

dự toán. 

 2. Chi ngân sách địa phương các cấp: 

- Cấp tỉnh: 6.818 tỷ đồng, đạt 84,2% dự toán, bằng 96% so cùng kỳ. 

- Cấp huyện: 8.241 tỷ đồng, đạt 120,67% dự toán, bằng 108,65% so cùng kỳ; 

hầu hết các huyện, thị xã, thành phố chi ngân sách địa phương đạt từ 110,89% đến 

138,09% dự toán, tăng so dự toán do chi thực hiện các chính sách, nhiệm vụ được bổ 

sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương và dự phòng ngân sách như đã nêu. 

 3. Chi từ dự phòng ngân sách cấp tỉnh:  

Nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2020 được HĐND tỉnh giao trong dự 

toán là 119,5 tỷ đồng. Ước thực hiện dự phòng là 119,5 tỷ đồng, trong đó UBND tỉnh 

đã quyết định chi 113,4 tỷ đồng, gồm: bổ sung cho công tác phòng chống dịch Covid-

19 là 108,8 tỷ đồng, đảm bảo an ninh, quốc phòng 2,5 tỷ đồng, chi hỗ trợ giống cây 

trồng, phân bón thuốc bảo vệ thực vật để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai 2,1 tỷ 

đồng. 

 4. Công tác điều hành và thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách địa phương: 

  Công tác quản lý và điều hành ngân sách năm 2020 đạt kết quả tốt, đảm bảo 

đáp ứng đầy đủ, kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ chi theo dự toán đã được bố trí như: 

chi cho con người, hoạt động bộ máy các cấp, trợ cấp từ ngân sách cấp tỉnh đối với 

các huyện, kinh phí trợ cấp cho các đối tượng chính sách, các đối tượng bảo trợ xã 

hội, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản; ngoài ra còn thực hiện đầy đủ các nhiệm 

vụ chi đột xuất theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh như: chi hỗ trợ khắc phục thiên 

tai, dịch bệnh, bổ sung kinh phí an ninh, quốc phòng….  

Các khoản chi ngân sách địa phương đảm bảo theo dự toán và đúng chế độ 

chính sách. 
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Ngoài ra, theo hướng dẫn của Chính phủ về nguồn tiết kiệm chi để khắc phục do 

ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, cả tỉnh tiết kiệm là 54 tỷ đồng, gồm cấp tỉnh 21 tỷ 

đồng, cấp huyện là 33 tỷ đồng. 

III. Tình hình vay đầu tư của ngân sách tỉnh: 

Dư nợ vay đầu năm 2020 là 277,4 tỷ đồng (gồm: Vay ngân hàng phát triển: 

260,6 tỷ đồng; vay lại vốn vay nước ngoài của Chỉnh phủ: 16,8 tỷ đồng); trả nợ trong 

năm là 138,9 tỷ đồng; Ước phát sinh vay trong năm là 82,7 tỷ đồng; Dự kiến dư nợ 

vay cuối năm là 221,2 tỷ đồng, cụ thể như sau: 

- Vay đầu tư kiên cố hóa kênh mương: Dư nợ vay đầu năm là 37,7 tỷ đồng; Đã 

trả nợ dứt điểm trong năm là 37,7 tỷ đồng; không còn dư nợ vay. 

- Vay đầu tư tôn nền cụm, tuyến dân cư vượt lũ: Dư nợ vay đầu năm là 222,9 

tỷ đồng; trả nợ trong năm là 101,2 tỷ đồng; dư nợ vay đến cuối năm là 121,7 tỷ đồng. 

- Vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ: Dư nợ vay đầu năm là 16,8 tỷ 

đồng; ước thực hiện vay trong năm là 82,7 tỷ đồng; dư nợ vay đến cuối năm là 99,5 

tỷ đồng. 

B. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021: 

I. Mục tiêu, định hướng: 

Năm 2021 là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2021 – 2025 của tỉnh và cũng là năm cuối giai đoạn ổn định ngân sách nhà nước 2017 

– 2021; theo đó, định hướng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 như sau: 

1. Về thu ngân sách nhà nước:  

- Căn cứ mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, 

trên cơ sở dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế và nguồn thu năm 2021 đối với từng 

ngành, lĩnh vực, các cơ sở kinh tế của từng địa phương và những nguồn thu mới phát 

sinh trên địa bàn để tính đúng, tính đủ từng lĩnh vực thu, từng khoản thu ngân sách 

nhà nước từ kinh tế trên địa bàn phù hợp tình hình địa phương.  

- Đề ra các biện pháp và lộ trình cụ thể để xử lý các khoản nợ đọng thuế; chống 

thất thu, trốn lậu thuế và gian lận thương mại; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát 

hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. 

- Khai thác, quản lý nguồn thu theo Luật định, tạo môi trường thuận lợi cho các 

nhà đầu tư sản xuất kinh doanh; khai thác tốt các nguồn thu về đất để đầu tư cơ sở hạ 

tầng, phát triển đô thị. 

2. Về chi ngân sách địa phương:  

Thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ 

xây dựng dự toán, chủ động sắp xếp thứ tự các nhiệm vụ chi ưu tiên theo mức độ 

quan trọng, cần thiết và khả năng triển khai thực hiện trong năm 2021. Chủ động dự 

kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được 

cấp có thẩm quyền quyết định. 

Theo đó, Phương án phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021 

như sau: 
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2.1. Chi đầu tư phát triển:  

Bố trí kế hoạch vốn đầu tư phát triển đảm bảo tiêu chí nguyên tắc quy định tại 

Luật Đầu tư công và Công văn số 6842/BKHĐT-TH ngày 16/10/2020 của Bộ Kế 

hoạch và đầu tư. 

Bố trí dự toán chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất để đầu tư các công trình kết 

cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chuẩn bị mặt bằng xây dựng, trong đó: 

- Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất do tỉnh quản lý thu trên địa bàn các 

huyện, thị xã, thành phố (trừ số thu tiền bán nền cụm tuyến dân cư vượt lũ để trả nợ 

vay và các lô đất quốc phòng, an ninh chuyển sang mục đích phát triển kinh tế): sử 

dụng 30% bổ sung Quỹ phát triển đất của tỉnh và 10% chi đo đạc, đăng ký đất đai, lập 

cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy 

định, số còn lại hỗ trợ cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đầu tư theo chủ 

trương của tỉnh. 

- Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất do huyện quản lý thu sử dụng 10% chi đo 

đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất theo quy định, số còn lại (kể cả khoản hỗ trợ từ số thu tiền sử dụng đất 

của tỉnh) dành tối thiểu 80% để tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới theo lộ 

trình, đề án của huyện. 

Theo đó chi đầu tư phát triển chiếm tỷ trọng 33,37% tổng chi ngân sách địa 

phương; ưu tiên tập trung vốn đầu tư cho các công trình giáo dục và đào tạo, y tế, xây 

dựng nông thôn mới, thanh toán tạm ứng và trả nợ khối lượng các năm trước, trả nợ 

vay đầu tư. 

2.2. Chi thường xuyên:  

Do tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV thống nhất thông qua thời kỳ ổn định 

ngân sách nhà nước từ năm 2017 kéo dài sang năm 2021, do đó dự toán chi thường 

xuyên năm 2021 được xây dựng trên cơ sở tiếp tục áp dụng các nguyên tắc, tiêu chí, 

định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương theo Nghị quyết 

số 39/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Biên chế cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp theo số dự kiến của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh trong kỳ họp này. Tiền 

lương cơ sở được tính theo mức 1.490.000 đồng/tháng (Do Quốc hội khóa XIV kỳ 

họp thứ 9 thống nhất chưa thực hiện cải cách tiền lương từ tháng 07/2020). 

Do đó, dự toán chi thường xuyên các lĩnh vực được xây dựng ưu tiên chi cho 

con người, bộ máy hoạt động, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh… đáp ứng yêu cầu 

trong tình hình mới. Chủ động bố trí đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính 

sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định.  

Từ tình hình trên, kiến nghị định hướng bố trí dự toán chi ngân sách địa 

phương năm 2021 tương ứng với khả năng thu ngân sách địa phương như sau: 

Chi thường xuyên cả tỉnh chiếm tỷ trọng 64,79% tổng chi ngân sách địa 

phương, trong đó: chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo chiếm tỷ trọng 41,23% tổng chi 

thường xuyên;  

Một số lĩnh vực được bố trí dự toán như sau: 
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(i) Sự nghiệp kinh tế: bố trí kinh phí kiến thiết thị chính theo nhu cầu của địa 

phương, kinh phí sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi cho các địa phương theo tiêu 

chí hàng năm, kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo 

Nghị định số 62/2019/NĐ-CP phân bổ 50% theo tiêu chí hàng năm và 50% còn lại 

thực hiện các dự án do UBND tỉnh phê duyệt; kinh phí cho hoạt động đảm bảo trật tự 

an toàn giao thông cho các đơn vị và địa phương theo nhu cầu. 

(ii)  Đối với các đơn vị sự nghiệp do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên theo 

Nghị định 16/2015/NĐ-CP, dự toán chi hỗ trợ từ NSNN năm 2021 phân bổ trên cơ sở 

số lượng biên chế viên chức và hợp đồng người làm việc theo Nghị định 

68/2000/NĐ-CP được cấp thẩm quyền giao và chi hoạt động thường xuyên được vận 

dụng tối đa bằng định mức phân bổ chi quản lý hành chính. Riêng đối với đơn vị sự 

nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (do giá, phí dịch vụ sự nghiệp 

công chưa kết cấu đủ chi phí, được Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch 

vụ sự nghiệp công theo giá, phí chưa tính đủ chi phí), dự toán chi hỗ trợ từ NSNN 

năm 2021 trên cơ sở nhiệm vụ được giao và kinh phí cho đơn vị theo số lượng, khối 

lượng dịch vụ sự nghiệp công, số lượng biên chế viên chức và hợp đồng người làm 

việc theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP được cấp thẩm quyền giao và chi hoạt động 

thường xuyên được vận dụng tối đa bằng định mức phân bổ chi quản lý hành chính 

có cùng quy mô về biên chế sau khi giảm trừ một phần theo khả năng tự đảm bảo chi 

hoạt động từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị. 

(iii) Sự nghiệp thể dục thể thao: ngoài bố trí dự toán theo định mức, năm 2021 

còn bố trí kinh phí thực hiện Đại hội thể dục thể thao cấp huyện, xã, cụ thể: 180 triệu 

đồng/huyện, thị xã, thành phố; 35 triệu đồng/xã, phường, thị trấn điểm; 30 triệu đồng/ 

xã, phường, thị trấn còn lại. 

(iv) Chi quản lý hành chính: ngoài bố trí dự toán theo định mức, còn bố trí kinh 

phí mua sắm, sửa chữa lớn đối với các cơ quan nhà nước, Đảng, Đoàn thể. 

(v) Chi an ninh, quốc phòng: tiếp tục bố trí kinh phí giữ gìn an ninh trật tự khi 

ngừng thu Quỹ quốc phòng an ninh; hỗ trợ tiền ăn cho các lực lượng công an, quân 

sự tại xã. 

(vi) Chi sự nghiệp môi trường: Bố trí vốn thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm 

môi trường trên địa bàn theo chủ trương của tỉnh; bố trí kinh phí cho các huyện, thị 

xã, thành phố thực hiện dịch vụ công ích thu, gôm vận chuyển, xử lý rác, xử lý nước 

thải... 

(vii) Chi ngân sách xã: ngoài bố trí dự toán theo định mức, còn bố trí kinh phí 

tổ chức Đại hội Phụ nữ, Chữ thập đỏ, Người cao tuổi. 

2.3. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: theo số Bộ Tài chính giao 1,2 tỷ đồng 

bằng 100% dự toán 2020. 

2.4. Dự phòng ngân sách các cấp: bố trí 2% trên tổng chi cân đối ngân sách địa 

phương (không bao gồm các khoản chi từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu). 

II. Về nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021: 

1. Nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước: 



 
7 

- Trung ương giao: tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế địa bàn là 6.353 tỷ 

đồng, gồm: thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 184 tỷ đồng, thu nội địa 6.169 tỷ đồng. 

- Dự toán trình HĐND tỉnh: tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế địa bàn là 

6.863 tỷ đồng, bao gồm: 

1.1. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu : 184 tỷ đồng, bằng 76,67% so ước thực 

hiện 2020; 

1.2. Thu nội địa: 6.679 tỷ đồng, bằng 102,36% so ước thực hiện 2020, nếu 

không kể thu xổ số kiến thiết, tiền sử dụng đất thì bằng 105,25% so ước thực hiện năm 

2020. 

Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng : 15.143 tỷ đồng, gồm: 

- Thu từ kinh tế địa bàn     :   6.024 tỷ đồng. 

- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương        :  6.241 tỷ đồng.   

- Thu bổ sung tiền lương  từ ngân sách trung ương :      651 tỷ đồng.  

- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương :   2.022 tỷ đồng. 

- Bội chi ngân sách địa phương                                 :     205 tỷ đồng  

2. Nhiệm vụ chi ngân sách địa phương: 

- Trung ương giao: tổng chi ngân sách địa phương năm 2021 là 14.633 tỷ đồng. 

- Dự toán trình HĐND tỉnh: 15.143 tỷ đồng, bằng 100,62% so dự toán năm 

2020, bao gồm: 

2.1. Chi đầu tư phát triển: 3.477 tỷ đồng, tăng 10,32% so dự toán năm 2020, 

trong đó: 

+ Chi từ nguồn vốn tập trung trong nước   : 1.227 tỷ đồng. 

+ Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất    :    650 tỷ đồng. 

+ Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết   : 1.600 tỷ đồng. 

2.2. Chi thường xuyên: 9.164 tỷ đồng, tăng 2,13% so dự toán 2020. 

2.3. Chi trả lãi vay: 15,4 tỷ đồng, tăng 102,6% so dự toán năm 2020. 

2.4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1,2 tỷ đồng, bằng 100% dự toán 2020. 

2.5. chi từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu: 2.022 tỷ đồng, bằng 82,04% 

so dự toán năm 2020. 

2.6. Dự phòng ngân sách: 258 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2% tổng chi ngân sách địa 

phương (không bao gồm các khoản chi từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu). 

2.7. Chi đầu tư từ nguồn Bội chi ngân sách địa phương: 205 tỷ đồng. 

III. Giải pháp điều hành dự toán thu, chi ngân sách năm 2021:  

1. Về thu ngân sách nhà nước:  

- Bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính và Nghị quyết HĐND tỉnh để 

triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách. 
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Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu, phân tích, đánh giá và dự báo nguồn thu, 

phân tích cụ thể các nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu theo từng địa bàn, 

từng lĩnh vực, tổng hợp báo cáo kịp thời, đề xuất các giải pháp quản lý có hiệu quả. 

  - Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tập trung vào việc rà 

soát, loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 

người nộp thuế. 

- Tổ chức, quản lý chặt chẽ nguồn thu và đối tượng nộp thuế thực tế phát sinh. 

Tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương 

mại, ngăn chặn xử lý kịp thời các trường hợp trốn lậu thuế.  

- Đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra, thực hiện rà soát thu hồi nợ đọng thuế, các 

khoản thu được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,...Thực hiện 

công khai thông tin người nộp thuế không nộp tiền thuế đúng hạn trên các phương 

tiện thông tin đại chúng.  

- Tổ chức thu theo Luật định, khai thác tốt các nguồn thu về đất để đầu tư cơ sở 

hạ tầng, phát triển đô thị. 

2. Về chi ngân sách địa phương: 

2.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:  

- Bố trí vốn đầu tư tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công và mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh.  

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ 

bản, thực hiện nghiêm quy định của Luật đầu tư công và các quy định về quản lý vốn 

đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước. Ưu tiên bố trí 

thanh toán nợ, tạm ứng ngân sách, nâng chất lượng công tác quản lý, giám sát thi 

công, tăng cường công tác thanh tra trong và sau đầu tư. 

- Chủ đầu tư các dự án thực hiện khối lượng trong phạm vi vốn được giao, 

đồng thời chịu trách nhiệm quản lý không để phát sinh nợ đọng khối lượng. 

- Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thu tiền bán nền các cụm, tuyến dân cư vượt lũ để 

đảm bảo nguồn trả nợ vay đầu tư tôn nền cụm, tuyến dân cư vượt lũ cho Ngân hàng 

Phát triển đúng hạn. 

2.2. Chi thường xuyên: 

- Các ngành, các cấp ngân sách tổ chức phân bổ và điều hành theo dự toán 

được duyệt, chủ động sắp xếp những khoản chi đột xuất phát sinh sát với yêu cầu 

nhiệm vụ, trong phạm vi dự toán được giao; không đề xuất bổ sung dự toán khi chưa 

thực sự bức thiết và chưa sử dụng hết khoản kinh phí được duyệt. Thực hiện nghiêm 

chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân 

sách, chủ động sắp xếp thứ tự các nhiệm vụ chi ưu tiên theo mức độ cấp thiết để chủ 

động điều hành.  

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp 

công lập theo quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. 
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- Các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn thực hiện phân bổ và 

giao dự toán theo đúng thời gian quy định, đối với dự toán chi sự nghiệp giáo dục và 

đào tạo không được thấp hơn chỉ tiêu HĐND, UBND tỉnh giao.  

 - Thực hiện nghiêm việc công khai dự toán và quyết toán hàng năm của từng 

cấp ngân sách, từng cơ quan, đơn vị, nhằm tăng cường quyền giám sát của nhân dân, 

cán bộ công chức trong đơn vị và cơ quan quản lý cấp trên. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan Tài chính, Kho bạc nhà 

nước, Thanh tra nhà nước trong việc quản lý sử dụng ngân sách, quản lý sử dụng tài 

sản công. 

* Trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét phê chuẩn: 

- Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương 

theo các Biểu số 01, 02, 03 và 04 đính kèm. 

- Phân bổ ngân sách địa phương theo các Biểu số 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 

13 đính kèm. 

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho ngân sách cấp huyện, thị 

xã, thành phố theo Biểu số 14 đính kèm.  

C. DỰ KIẾN PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

TÀI CHÍNH 05 NĂM 2021 – 2025 TỈNH AN GIANG. 

I. Mục tiêu:  

Huy động phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính của nhà nước và 

xã hội phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; tiếp tục cơ cấu lại NSNN, nợ công đảm bảo an toàn, bền 

vững góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, giải quyết các vấn đề an 

sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đổi mới khu vực doanh nghiệp 

nhà nước, khu vực sự nghiệp công, quản lý tài sản công; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; 

tăng cường cải cách hành chính, hiện đại hóa gắn liền với việc sắp xếp tổ chức lại bộ 

máy tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.  

II. Định hướng kế hoạch: 

 1. Về thu Ngân sách nhà nước: Tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế địa 

bàn giai đoạn 05 năm 2021 – 2025 khoảng 41.303 tỷ đồng, tăng 31,77% so với ước 

thực hiện giai đoạn 2016 – 2020; gồm: 

 - Thu nội địa là 39.958 tỷ đồng, tăng 32,71% so với ước thực hiện giai đoạn 

2016 – 2020;  

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu là 1.345 tỷ đồng, tăng 8,91% so với ước 

thực hiện giai đoạn 2016 – 2020. 

2. Về chi ngân sách địa phương: 

 Dự kiến tổng chi ngân sách địa phương giai đoạn 05 năm 2021 – 2025 khoảng 

81.420 tỷ đồng, tăng 22,32% so với ước thực hiện giai đoạn 2016 – 2020, gồm: 

- Chi đầu tư phát triển là 25.046 tỷ đồng, tăng 21,49% so với ước thực hiện giai 

đoạn 2016 – 2020; 
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 - Chi thường xuyên là 56.374 tỷ đồng, tăng 22,71% so với ước thực hiện giai 

đoạn 2016 – 2020. 

 3. Về cân đối ngân sách địa phương:  

 Định hướng cân đối NSNN 5 năm 2021-2025 được xây dựng trên cơ sở dự 

kiến tăng trưởng kinh tế tỉnh bình quân giai đoạn 2021-2025 khoảng 6,5-7%/năm; 

xây dựng dự toán thu, chi ngân sách tích cực; chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

nhà nước ở mức khoảng 25.000 tỷ đồng. 

 III. Giải pháp thực hiện Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 

tỉnh An Giang: 

1. Thu ngân sách nhà nước: 

Tăng cường công tác phân tích, dự báo, rà soát, xác định và đánh giá những 

nhân tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; triển khai thực 

hiện tốt các chính sách của Chính phủ về những giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô; kịp 

thời có giải pháp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ những khó 

khăn, tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần tăng thu ngân sách nhà 

nước. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 

- 2025. 

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư gắn với đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến 

kêu gọi đầu tư, thu hút các nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm, đặc biệt 

thu hút doanh nghiệp đầu tư vào phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

nhằm mang lại nguồn thu lớn và ổn định cho NSNN. 

Tiếp tục huy động nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, tiến tới hoàn thiện hạ 

tầng kết nối giao thông, phát triển kinh tế. 

Quản lý, tổ chức thực hiện hiệu quả các nguồn thu hiện có; chủ động rà soát, 

xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời 

đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả. Tăng cường quản lý chặt chẽ công tác hoàn 

thuế, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật thuế của nhà 

nước. Tổ chức rà soát số nợ thuế theo định kỳ, xây dựng và giao chỉ tiêu thu nợ thuế 

cho cơ quan thuế, hải quan thực hiện. 

Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, trong đó tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn lậu thuế và đẩy mạnh công tác quản lý nợ 

đọng thuế. Đồng thời, ngành Thuế phối hợp chặt chẽ các sở, ngành, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố thường xuyên tổ chức kiểm tra chống thất thu thuế. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, chú trọng đến hiệu 

quả, chất lượng công tác tuyên truyền - hỗ trợ để phục vụ người nộp thuế một cách 

tốt nhất. 

2. Chi ngân sách địa phương: 

Xây dựng dự toán chi ngân sách đảm bảo theo đúng quy định của Luật ngân 

sách nhà nước, Luật đầu tư công và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tổ 

chức phân bổ và điều hành theo dự toán được giao, chủ động sắp xếp những khoản 

chi đột xuất phát sinh sát với yêu cầu nhiệm vụ, trong phạm vi dự toán được giao, 
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không đề xuất bổ sung nhiệm vụ chi ngoài dự toán khi chưa có nguồn. Thực hiện 

nghiêm chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi 

ngân sách, trong đó chủ động sắp xếp thứ tự các nhiệm vụ chi ưu tiên theo mức độ 

cấp thiết để chủ động điều hành. 

Chủ động dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định gắn với sắp xếp 

lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập. Tiếp tục triển khai cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công theo lộ 

trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định. 

 3. Quản lý, sử dụng tài sản công: 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ, thống nhất Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh An 

Giang; trong đó, tập trung rà soát, đánh giá các quy định đã ban hành về tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng (diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ 

sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô chuyên dùng, máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc 

phạm vi quản lý) để điều chỉnh, bổ sung kịp thời phù hợp với quy định của pháp luật 

và tình hình thực tế của địa phương. 

Đẩy mạnh công tác báo cáo kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản 

công được giao tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để 

quản lý, sử dụng theo đúng tiêu chuẩn, định mức. Đồng thời, rà soát danh mục tài sản 

mua sắm tập trung để sửa đổi, bổ sung phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; 

thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm tài sản công thông qua việc đẩy 

mạnh mua sắm tài sản tập trung, mua sắm qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc sắp xếp lại, xử lý, quản lý, sử dụng 

tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; đẩy mạnh triển 

khai Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước. Xử lý kịp thời, nghiêm minh đối 

với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công. 

 Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, Quyết định. 

(Báo cáo này thay thế Báo cáo số 724/BC-UBND ngày 20/11/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh)./. 
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