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Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 

227/TB-TTHĐND, ngày 05/11/2021; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm 

tra Dự thảo nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020, 

trên cơ sở Báo cáo số 392/BC-UBND, ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh Điện 

Biên, ý kiến tham gia tại phiên họp thẩm tra. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo 

HĐND tỉnh các nội dung thẩm tra, cụ thể như sau:  

1. Sự phù hợp với đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của nhà nước 

Dự thảo nghị quyết phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, phù hợp với thẩm quyền của HĐND tỉnh quy định tại khoản 

3, Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và khoản 3, Điều 30 

Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 thì việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê 

chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 là đúng thẩm quyền.  

2. Sự phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương 

Ngày 06/12/2019, tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 

2016 – 2021 ban hành nghị quyết số 132/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ 

ngân sách địa phương năm 2020. Trên cơ sở đó UBND tỉnh đã ban hành quyết 

định và tổ chức thực hiện. 

Để việc quản lý và sử dụng NSNN đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, đúng 

trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; đồng 

thời làm cơ sở đánh giá việc chấp hành và điều hành ngân sách nhà nước sau 

một năm thực hiện, từ đó đề ra các giải pháp chỉ đạo, điều hành, quản lý ngân 

sách tốt hơn cho phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương trong những năm tiếp theo. 

3. Nội dung  

3.1. Về Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2020  

Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương 

năm 2020 do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, cụ thể: 

-  Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2020 
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+ Tổng thu ngân sách địa phương: 10.063 tỷ 703 triệu đồng trong đó: thu ngân 

sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 1.056 tỷ 100 triệu đồng; thu bổ sung từ 

ngân sách Trung ương: 8.974 tỷ 668 triệu đồng. 

+ Tổng chi ngân sách địa phương: 10.056 tỷ 273 triệu đồng trong đó: chi cân 

đối ngân sách địa phương: 8.139 tỷ 776 triệu đồng; chi chương trình mục tiêu Quốc 

gia, chương trình mục tiêu và nhiệm vụ khác: 1.916 tỷ 497 triệu đồng.  

- Quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 

+  Tổng quyết toán thu ngân sách địa phương năm 2020: 13.384 tỷ 808 triệu 

đồng, đạt 133% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó: thu ngân sách địa phương được 

hưởng theo phân cấp 1.269 tỷ 830 triệu đồng đạt 120%; thu bổ sung từ ngân sách 

trung ương: 9.416 tỷ 981 triệu đồng, đạt 105%; thu chuyển nguồn từ năm trước 

chuyển sang 2.631 tỷ 508 triệu đồng; thu kết dư: 4 tỷ 556 triệu đồng; thu viện trợ 

không hoàn lại: 12 tỷ 200 triệu đồng đạt 37%; thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 

48 tỷ 335 triệu đồng; vay để trả nợ gốc: 1 tỷ 398 triệu đồng;  

+ Tổng quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2020: 13.384 tỷ 717 triệu đồng, 

đạt 133% dự toán HĐND tỉnh giao. Bao gồm: Chi cân đối ngân sách địa phương: 8.545 tỷ 573  

triệu đồng đạt  105%; (Chi đầu tư phát triển: 901 tỷ 990 triệu đồng đạt 108%; chi 

thường xuyên: 7.641 tỷ 353 triệu đồng, đạt 108%; chi trả nợ lãi các khoản do chính 

quyền địa phương vay: 1.230 triệu đồng đạt 77%; chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 

1.000 triệu đồng đạt 100%). Chi các chương trình mục tiêu 2.620 tỷ 181 triệu đồng đạt 

137%. Chi chuyển nguồn sang năm sau 2.045 tỷ 180 triệu đồng. Chi nộp ngân sách 

cấp trên: 134 tỷ 102 triệu đồng. Chi trả nợ gốc: 39 tỷ 680 triệu đồng.  

+ Kết dư ngân sách địa phương năm 2020: Kết dư NSĐP: 91 triệu đồng (kết dư 

ngân sách tỉnh: 25 triệu đồng; kết dư ngân sách cấp huyện: 60 triệu đồng; kết dư ngân 

sách cấp xã: 6 triệu đồng).  

- Về phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2020: 

+ Tổng thu ngân sách địa phương năm 2020: 13.384 tỷ 808 triệu đồng. 

+ Tổng chi ngân sách địa phương năm 2020: 13.384 tỷ 717 triệu đồng. 

+ Kết dư ngân sách địa phương năm 2020: 91 triệu đồng. 

Qua thẩm tra Ban Kinh tế - Ngân sách có ý kiến như sau: mặc dù năm 2020 

vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên với sự nỗ lực, tích 

cực của UBND tỉnh và các cấp, các ngành trong quản lý, điều hành ngân sách, cải 

thiện môi trường đầu tư, thu hút các doanh nghiệp,… Qua đó thu, chi ngân sách địa 

phương năm 2020 hoàn thành và vượt so với dự toán HĐND tỉnh giao (vượt 33%), 

đáp ứng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, kết quả thu – chi 

ngân sách vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần quan tâm khắc phục: Về thu ngân 

sách, vẫn còn 6/17 khoản thu chưa đạt với nghị quyết HĐND tỉnh giao. Chi trả nợ lãi 

các khoản do chính quyền địa phương vay đạt thấp; chi chuyển nguồn sang năm sau 

tuy có giảm so với năm 2019 nhưng vẫn còn nhiều; công tác thanh quyết toán công 

trình xây dựng cơ bản còn hạn chế;…  
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Đề nghị UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo, điều hành chi chuyển nguồn ngân 

sách; đẩy nhanh tiến độ giải ngân, quyết toán, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các 

ngành liên quan và có biện pháp khắc phục, hạn chế chi chuyển nguồn do nguyên 

nhân chủ quan. 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chấp thuận số liệu Quyết toán ngân sách 

địa phương năm 2020 theo đề nghị của UBND tỉnh tại Báo cáo số 392/BC-UBND, 

ngày 02 tháng 12 năm 2021; Báo cáo Quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 lập 

đúng biểu mẫu quy định, đảm bảo tính chính xác, tính hợp pháp, đầy đủ theo quy định. 

3.2. Về Dự thảo nghị quyết 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí về thể thức và nội dung của 

dự thảo nghị quyết. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra về phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 

2020. Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
 

- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQVN tỉnh; 

- Các Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lưu VT, CV KTNS. 

 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 
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