
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:    4680   /UBND-TH      Bình Thuận, ngày  30  tháng 11 năm 2020 
V/v công khai tình hình thực 

hiện dự toán ngân sách địa 

phương năm 2020 

 

 

 

  

     

     Kính gửi:  

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Sở Tài chính. 

 

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 ngày 6 tháng 2015; Nghị 

định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 

343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc hướng 

dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

Ủy ban nhân dân tỉnh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa 

phương năm 2020 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 

343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016. 

(Có thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 

2020 và các biểu kèm theo). 

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử 

của tỉnh, Sở Tài chính đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tài chính./. 

Nơi nhận: 
CHỦ TỊCH 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Trung tâm Thông tin (thực hiện); 

- Lưu VT, TH Ngọc (02).  

                                                                             Nguyễn Ngọc Hai 

         



 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Bình Thuận, ngày       tháng 11 năm 2020 

  

THUYẾT MINH 

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2020 

(Ban hành kèm theo Công văn số 4680 /UBND-TH  

Ngày 30  tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Thực hiện Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi 

ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2020; Ủy ban 

nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3139/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 

năm 2019 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận năm 2020 và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2020 

về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh. Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa 

phương nỗ lực, chủ động, tích cực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra các 

giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ thu, chi và quản lý điều hành ngân sách, 

cụ thể như sau: 

I. Tình hình thu ngân sách nhà nước: 

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 được Hội đồng nhân dân tỉnh 

giao là 10.750.000 triệu đồng, trong đó: Thu nội địa là 7.650.000 triệu đồng, thu 

từ dầu thô là 1.300.000 triệu đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 1.800.000 

triệu đồng. 

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 là 9.490.000 triệu đồng, đạt 

88,28% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và bằng 71,81% so với cùng kỳ 

năm trước, bao gồm: 

- Thu nội địa là 7.190.000 triệu đồng, đạt 93,99% dự toán Hội đồng nhân 

dân tỉnh giao và bằng 76,17% so với cùng kỳ năm trước. 

- Thu từ dầu thô là 1.000.000 triệu đồng, đạt 76,92% dự toán Hội đồng 

nhân dân tỉnh giao và bằng 53,38% so với cùng kỳ năm trước. 

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 1.300.000 triệu đồng, đạt 72,22% dự 

toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và bằng 68,40% so với cùng kỳ năm trước. 

Nếu loại trừ các khoản thu từ tiền sử dụng đất, thu từ hoạt động xổ số kiến 

thiết thì thu từ thuế, phí, lệ phí là 5.140.000 triệu đồng, đạt 85,67% dự toán Hội 

đồng nhân dân tỉnh giao và bằng 73,04% so với cùng kỳ năm trước, cơ bản đảm bảo 

cân đối cho các nhiệm vụ chi thường xuyên đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao. 
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Đạt được kết quả thu ngân sách nói trên trong bối cảnh thu ngân sách nhà 

nước bị tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát 

sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự nỗ lực của 

các ngành, các cấp, các địa phương đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiều nhóm 

giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường kinh 

doanh, khuyến khích, thu hút đầu tư nhằm phát triển kinh tế, từ đó tạo tiền đề cho 

việc huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đặc biệt là nguồn thu sử dụng 

đất và thu từ hoạt động xổ số kiến thiết cân đối cho chi đầu tư phát triển. 

II. Tình hình chi ngân sách địa phương: 

Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2020 được Hội đồng nhân dân 

tỉnh giao là 10.378.474 triệu đồng, trong đó: Chi đầu tư phát triển là 2.194.768 

triệu đồng, chi thường xuyên là 6.533.230 triệu đồng và chi các Chương trình 

mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và nhiệm vụ Trung ương giao là 

1.345.859 triệu đồng. 

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2020 là 10.869.661 triệu đồng, vượt 

4,73% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và bằng 68,50% so với cùng kỳ năm 

trước, bao gồm: 

- Chi đầu tư phát triển là 2.264.768 triệu đồng, vượt 3,19% dự toán Hội 

đồng nhân dân tỉnh giao và tăng 5,38% so với cùng kỳ năm trước. 

- Chi thường xuyên là 6.607.631 triệu đồng, vượt 1,14% dự toán Hội đồng 

nhân dân tỉnh giao và tăng 14,75% so với cùng kỳ năm trước. 

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân 

sách địa phương là 1.345.859 triệu đồng, đạt 100,00% dự toán Hội đồng nhân 

dân tỉnh giao và tăng 1,08% so với cùng kỳ năm trước.  

Nhìn chung, công tác điều hành chi ngân sách địa phương đã bám sát các 

nhiệm vụ theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Chỉ thị số 02/CT-UBND 

ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Công văn số 

8299/BTC-NSNN ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Bộ Tài chính; theo đó, đã tập 

trung ưu tiên an sinh, phúc lợi xã hội và đảm bảo kịp thời kinh phí chi trả lương, 

các khoản phụ cấp theo lương, chi hoạt động của bộ máy hành chính; bảo đảm 

quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ chi phòng, chống dịch Covid-19. 

(Có Biểu số 59/CK-NSNN, 60/CK-NSNN, 61/CK-NSNN kèm theo). 

Trên đây là tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2020./. 
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