
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN TRVC NINH Dc Ip - Ti.r do - Hnh phüc 

S: 93 /BC-UBND Trtc Ninh, ngày 03 tháng 7 nàm 2020 

BAO CÁO 
Quyt toán ngân sách huyn Trirc Ninh nám 2019; 

tInh hInh thirc hin diy toán NSNN 6 tháng du nãm 
và nhim vy, giãi phap thyc hin diy toán NSNN 6 tháng cui nám 2020 

(Kern theo Ta trinh so 104/TTr-UBND ngày 30/6/2020 cza UBND huyn,) 

KInh gui: Hi dng nhândân huyn Trirc Ninh 

PHAN TH1 NHAT 
Quyt toán ngân sách huyn Trirc Ninh nãm 2019 

Th%rc hin Nghj quyt 04/NQ-HDND ngày 15/12/20 18 cüa HDND huyn 
ye nhim v11 phát triên kinh tê - xã hi huyn Trirc Ninh näm 2019; Nghj quyêt 
05/NQ-HDNID ngày 15/12/2018 cüa HDND huyn ye vic Quyêt djnh dr toán 
thu, chi ngân sách huyn Trrc Ninh 11am 2019. 

Can cir báo cáo quyt toán cüa các ca quail, &m vj; UBND huyn trInh 
HDND huyn khóa XVII, nhim k' 2016 -2021, kST h9p thu Mtthi mt Báo cáo 
quyêt toán ngân sách huyn näm 2019, nhu sau: 

A A , A A. Tong thu ngan sach nha ntro'c 1.032.628.911.679 dong; 
Trong do: Ngân sách dja phuong thrcic diu hành 964.175.743.626 

dông, gôm: 

- Ngân sách huyn 621.906.190.919 dng, tang 14.537.105.670 ctng so 
vâi dir toán (cac khoân thu can dôi giâm 1.288.321.329 dông, thu tin sir diing 
dat tang 15.825.426.999 dong). 

- Ngân sách xà, thj trn 342.269.552.707 dông, tang 42.921.319.533 dng 
so vói dir toán (cac khoán thu can dôi tang 2.748.683.032 dông, thu tiên sir diing 
dat tang 40.172.636.50 1 dong). 

Chi tit các khoãn thu nhir sau: 
A F F A A I. Thu ngan sach nha ntro'c tren da  ban 222.592.108.256 dong, dat 

111,81% dir toán, bang 117,00% so vi cüng kS', gôm: 
A . * A 1. Cac khoan thu can doi ngan sach 102.577.379.257 dong, dat 

129,71% so di,r toán, bang 109,34% so vói cüng k' nam 2018. 

1.1. Các khoãn thu theo d%r toán duçic giao 81.696.648.616 dng, dat 
103,31% dir toán, bang 93,37% so vâi cüng kSr, bao gôm: 

- 04 khoán thu dat  và vuot dix toán là: 

+ Thu 1 phi trixâc b 23.174.354.087 dng, dat  115,87% dr toán; trong 
do: L phi trucc ba nhà dat 982.291.229 dông, dat  72,76% dii toán; l phi trithc 
ba vn tãi, xc may 22.192.062.858 dông, dat  118,99% dir toán. 

+ Thus sü dimg dt phi nông nghip 898.260.891 dng, dat  119,77% dir toán. 
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+ Thu thu nhp cá nhân 6.835.537.284 dông, dat  128,97% dir toán; 
(trong do: Thu thu nhp cá nhân cüa các Ca nhân thuc doanh nghip có von 
du tu nuâc ngoài 2.168.955.498 dông). 

+ Thu tin thuê Mt 8.458.515.469 dng, dat  367,76% dr toán. 

- 06 khoàn thu không dat  dir toán là: 

+ Thu tir DNNN trung uang 123.756.064 dng, dat  95,20% dr toán. 

+ Thu tir DNNN dja phuong 285.708.776 dông, dat  35,71% dir toán. 

+ Thu tü khu virc ngoài qu& doanh 32.051.371.467 dng, dat  89,03% dir 
toán; trong do: H kinh doanh cá the 3.865.591.117 dông, dat  182,08% dr toán, 
các doanh nghip ngoài quôc doanh 28.185.780.350 dông, dat  83,20% dir toán. 

+ Thu phi, l phi 2.744.952.525 dng, dat  9 1,50% dir toán; trong dO: PhI 
và1 phi trung uang 931.139.125 dông, dat  98,01% dir toán; phi val phi huyn 
1.004.138.400 dông, dat  78,06% dir toán; phi và l phi xã, thj trân 809.675.000 
ding, dat  106,02% dir toán. 

+ Thu khác ngân sách 3.719.992.500 dng, dat  84,55% dir toán; trong do: 
Ngân sách huyn 1.767.513.500 dông, gôm: Thu phat an toàn giao thông 
1.112.410.000 dông, thu tjch thu và thu pht574.410.000 dông,thu khác ngan 
sách 80.693.500 dông; ngân sách xâ, thj trân 1.952.479.000 dông, gôm: Thu 
khác ngân sách 1.187.509.000 dông, thu phat 764.970.000 dông. 

+ Thu tü qu5' dat cong Ich và hoa lçii cong san 3.404.199.553 dng, dat 
53,19% dir toán. 

1.2. Khoân thu không giao dir toán là thu tü don vj có vn Mu tu ntthc 
ngoài 20.880.730.641 dông. 

2. Các khoãn thu d Mu tir phát trin 120.014.728.999 dng, dat 
100,01% dir toán; trong do: Thu tiên s1r ding dat 119.736.203.999 dng, dat 
299,34% dr toán, thu tiên sü diing dat duOrng Ni thj thj trân Cat Thành 
278.525.000 dông. 

II. Thu h trçr khi nhà niroc thu h11 Mt 4.060.260.000 dng, trong do: Xa 
Trung Dông 104.650.000 dông; xã Trtrc Tuãn 2.105.000 dông; xã Trrc Dao 
28 1.205.000 dông; xã Tric Dai  188.365.000 dông; xã Tc M 3.483.935.000 dOng. 

ifi. Thu kt dir ngân sách nãm 2018 chuyn nàm 2019 là 11396.588.604 di)ng 
IV. Thu chuyn ngu1n ngân sách 58.678.453.206 Mng (là nhrng khoàn 

chuyên sang nàm 2019 dê chi và thanh, quyêt toán theo quy djnh), trong do: 
A A A A 1. Ngan sach huyçn 17.934.710.058 doug, gom: 

- Kinh phi b sung có miic tiéu tü ngân sách tinh 9.808.401.800 dng, 
trong do: Kinh phi dam bâo xä hi 223.757.000 dông (kinh phi thàm hOi, dng 
vien các gia dInh thuc din chInh sách vào ngày lê, tét là 210.300.000 dông; 
kinh phi thrc hin Quyêt djnh 24/2016/QD-TTg là 13.457.000 dong); kinh phi 
ho trçi tiên din cho h nghèo và h chinh sách xâ hi 1.602.228.000 dông; von 
chuong trInh mic tiêu quOc gia di,r an dào tao  nghé cho lao dng nông thôn 
46.460.000 dông; kinh phi ho trçi h gia dInh có cong vói each mang dê xay 
mâi, sira chüa nhà a 7.900.000.000 dông; kinh phi thirc hin chinh sách h trçi 
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chi phi h9c tp và tin an tnra cho tré em tiir 3-5 tui là 5.656.000 dông; kinh phi 

thirc hin chInh sách giáo diic dôi vi ngithi khuyêt tt là 30.300.800 dông. 

- Ngân sách huyn 8.126.308.258 dng, trong do: Kinh phi sir nghip dào 
tto ngh 800.000.000 dng, thu tin cp quyn sü diing dat näm 2018 là 
3.870.455.960 dông, thanh l tài san (Xe Ô to con) theo Quyêt djnh sO 20831QD-
UBND ngày 12/9/2017 cüa UBND tinh là 41.664.000 dông, kinh phi thi dua 
khen thrnmg näm 2018 là 356.546.000 dông, dir phOng ngan sách näm 2018 là 
1.631.482.308 dông, kinh phi dam bào xã hi 1.426.159.990 dông. 

2. Ngân sách xã, thj trn 40.743.743.148 dng, chü yêu là von dâu tu 
XDCB và nguôn cài each tiên luo'ng. 

V. Các khoãn thu thrçrc quãn 1 qua ngân sách xã, thj trn 
844.161.000 dng là khoãn thu nhân dan dóng gop theo pháp lnh thirc hindân 
chü a xä, thj trn và h trçi cüa các t chirc, cá nhân dê dâu tu cci s& h tang, 
trong do: Xâ Trirc Tuân 205.908.000 dông, xã Trrc Khang 456.700.000 dông, 
thj trnNinh Cu&ng 181.553.000 dông. 

VI. Thu b sung ngân sách huyn tü' ngân sách tinh 519.063.145.191 
dng, trong do: 

1. B sung can di ngân sách 386.416.000.000 dng, dtt 100% dir toán. 

2. B sung có miic tiêu 132.647.145.191 dng. 

VII. Thu b sung ngân sách xa, thj trn tir ngân sách huyn 
208.427.312.422 dng, trong do: 

1. B sung can d,i ngân sách 8 1.870.230.000 dng, d.t 100% dir toán. 
2. B sung có miic tiêu 126.557.082.422 dng. 

VIII. Thu hi cac khoãn chi näm trtthc 96.666.000 d1ng. 
IX. Thu ngan sach cap diro'i n9p len 7.470.217.000 dong, trong do: 

Kinh phi thirc hin trçY cap mt lan dôi vói ngi.räi tham gia kháng chiên duge 
tang bang khen theo Quyêt djnh 24/2016/QD-TTg cüa Thu tuàng Chinh phU 
13.457.000 dông; kinh phi thäm hOi, dng vién các gia dInh thuc din chInh 
sách vào ngày lé, têt 2 10.300.000 dOng; kinh phi h trçi h gia dInh có cong vâi 
each mng de xây mâi, süa chüa nhà a 7.200.000.000 dông; vOn chuong trInh 
miic tiêu quôc gia dir an dào to nghê cho lao dng nOng thôn 46.460.000 dng. 

B. Ting chi ngân sách dta  phtro'ng 923.373.533.683 dung, trong do: 
Ngân sách huyn 621.906.190.919 dông; ngân sách xã, thj trân 301.467.342.764 
dông. Chi tiêt các linh vi1c nhu sau: 

I. Chi du tur phát trin 103.263.264.939 dung, trong do: 
1. Ngân sách huyn 15.654.143.550 dung, dat  195,68% dir toán. 
2. Ngân sách xã, thj trtn 87.609.121.389 dung, dat  438,05% di,r toán. 
II. Chi thithng xuyên 574.135.007.053 dung, trong do: Ngân sách 

huyn 380.545.040.969 dông; ngân sách xâ, thj trân 193.589.966.084 dông, chi 
tiêt nhix sau: 
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1. Chi An ninh 6.746.028.163 dng, trong do: Ngân sách huyn 
681.660.000 dông, dat  294,25% dir toán; ngân sách xã, thj trân 6.064.368.163 
dông, dat  132,53% dir toán. 

2. Chi Quc phOng 4.796.294.100 dMg, trong do: Ngân sách huyn 
1.222.770.000 dông, dat  407,63% dir toán; ngân sách xã, thj trân 3.573.524.100 
dông, dat  117,70% dr toán. 

3. Chi sir nghip Giáo dçic 293.254.177.769 dng, trong do: Ngân sách 
huyn 290.488.717.969 dông, dat  103,26% dr toán; ngân sách xâ, thj trân 
2.765.459.800 dông, dat  188,13% d%r toán. 

4. Chi s1r nghip dào to và day  ngh 2.83 8.659.600 dng, trong do: Ngân 
sách huyn 2.408.960.000 dông, dat  125,21% dir toán; ngân sách xà, thj trân 
429.699.600 dông, dat  102,31% dir toán. 

5. Chi sir nghip y t 1.208.551.404 dng, trong do: Ngân sách huyn 
570.111.000 dông, dat  100% dir toán; ngân sách xä, thj trân 638.440.404 dông, 
dat 10 1,34% dir toán. 

6. Chi sr nghip khoa hçc cong ngh ngân sách huyn 32 1.000.000 dng, 
dat 100%drtoán. 

7. Chi sr nghip rnoi trt.rO'ng 3.189.763.500 dng, trong do: Ngân sách 
huyn 1.345.000.000 dOng, dat  100% dir toán; ngân sách xà, thj trãn 
1.844.763.500 dông, dat  107,88% dirtoán. 

8. Chi sr nghip phát thanh 1.871.566.915 dng, trong do: Ngân sách 
huyn 1.007.036.000 dông, dat  108,16% dir toán; ngân sách xâ, thj trân 
864.530.915 dông, dat  274,45% dir toán. 

9. Chi s1r nghip th diic th thao 601.230.000 dng, trong do: Ngân sách 
huyn 470.6 15.000 dông, dat  169,86% dir toán; ngân sách xã, thj trân 
130.615.000 dông, dat  62,20% dir toán. 

10. Chi s1r nghip van hóa thông tin 4.040.611.900 dng, trong do: Ngân 
sách huyn 839.493.000 dông, dat  130,79% dir toán; ngân sách xâ, thj trail 
3.201.118.900 dông, dat  119% dirtoán. 

11. Chi dam bão xã hi 49.2 15.430.563 dng, trong do: Ngân sách huyn 
41.617.326.000 dông, dat  106,58% dirtoán; ngân sách xà, thj trân 7.598.104.563 
dông, dat  104,63% dirtoán. 

12. Chi sr nghip kinh t 98.58 1.627.297 dng, trong do: Ngân sách 
huyn 2.771.303.760 dông, dat  128,96% dr toán; ngân sách xã, thj trân 
95.8 10.323.537 dông, dat  2.289,37%  dir  toán. 

13. Chi quàn 1 hành chInh (QLNN, Dàng, doan th) 105.627.403.842 
dông, trong do: Ngãn sách huyn 34.958.386.240 dông, dat  119,14% dir toán; 
ngân sách xà, thj trân 70.669.017.602 dông, dat  106,05% dir toán. 

14. Chi khác ngân sách huyn 1.842.662.000 dng, trong do: Ho trq tiên 
din cho h nghèo và h chInh sách xã hi là 1.232.662.000 dông; kinh phi ho 
trçi các don vj dê thirc hin nhim vi,i 460.000.000dông; bô sung nguOn kinh phi 
cho phOng giao djch Ngân hang CS)(H huyn dé cho vay giái quyêt vic lam 
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trên dja bàn huyn 100.000.000 dng; h trçl Ban chi dao  Nông dan huyn 
50.000.000 dông. 

A A A III. Chi chuyen nguon 29.233.571.269 dong, trong do: 
A A A A 1. Ngan sach huyçn 9.809.476.978 dong, gom: 

- Kinh phi b sung có m11c tiêu tir ngân sách tinh 1.748.011.590 dng, 
trong do: Kinh phi ho trçi tiên din cho h nghèo và h chInh sách xà hi 
644.889.800 dông; kinh phi thc hin chinh sach min, giàm hçc phi, h trq chi 
phi h9c ttp và tiên an trua cho tré em tiir 3-5 tuoi 7.856.000 dông; kinh phi thrc 
hin chInh sách giáo diic dôi vOi ng1.thi khuyêt tt là 30.285.800 dông; kinh phI 
dam bâo xâ hi 1.064.979.990 dông (kinh phi th%rc hin chInh sách xä hi dôi 
vâi dôi tucmg BTXH 925.979.990 dông, kinh phi thirc hin chê d theo Quyet 
djnh 49/QD-TTg cüa Thu tithng ChInh phU 139.000.000 dong). 

- Ngân sách huyn 8.06 1 .465.3 88 dng, trong do: Sir nghip dào to ngh 
800.000.000dông (näm 2014 là 400.000.000 dông, näm 2015 là 400.000.000 
dong); thu cap quyên si'r ding dat näm 2019 là 5.75 1.278.409 dông; thu thanh l 
tài san (o to con) theo Quyêt djnh so 2083/QD-UBND ngày 12/9/20 17 cüa 
UBND tinh 41.664.000 dông; kinh phi thi dua khen thi.rO'ng näm 2018 là 
356.546.000 dông; nguôn dir phOng ngân sách näm 2019 là 1.111.976.979 dong. 

2. Ngân sách xã, thj trn 19.424.094.291 dng, chü yu là vn du tu 
XDCB, kinh phI xây dimg nông thôn mâi, kinh phi thiic hin chinh sách bão v 
và phát triên dat trông lüa và nguôn cãi cách tiên luang. 

IV. Chi tir ngu1n thu thrçrc quail ly qua ngân sách xã, thj trn 
844.161.000 dng, trong do: Thj trân Ninh Cu?ng 181.553.000 dông, xà Trirc 
Tuân 205.908.000 dông, xã Trrc Khang 456.700.000 dông. 

V. Chi b sung ngân sách xa, thi trn tfr ngân sách huyn 
208.427.312.422 dng, trongdó:

A 1. Bo sung can doi ngan sach 81.870.230.000 dong, dt 100/o dirtoan. 

2. Bii sung có miic tiêu 126.557.082.422 dIng, trong do: 

- Kinh phi h trg khôi phiic san xu.t bj thit hai  do Djch tã 1cm Châu phi 
80.305.000.000 dOng. 

- Kinh phI thirc hin chinh sách tinh giàn biên ch theo Nghj djnh 
108/2014/ND-CP ngày 20/11/2014 cüa ChInhphü 175.253.371 dông. 

- H trçl các xä, thj trAn tham gia xây dirng nông thôn mâi giai don 2016 
2020 là 8.9 17.000.000 dông. 

- H trçl nguOri cO cong vth each mng v& nhà theo Quyt djnh s 
22/2013/QD-TTg cUa Thu tuàng Chinh phü 700.000.000 dông. 

- Kinh phi thrc hin Chumg trInh Mc tiêu Quc gia XD NTM näm 
2019 là 18.748.600.000 dông. 

- Kinh phi thirc hin chInh sách bào v và phát trin dt trng lüa 
9.9 19.988.000 dOng. 

- Kinh phi h trçl tin din cho h nghèo và h chInh sách xä hi 
386.470.200 dông. 
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- Kinh phi thirc hin h trçi thit hai  do djch bnh inn sçc den trên lüa 
147.000.000 dông. 

- Kinh phi thc hin chInh sách diu chinh müc lrnng ccr s& theo Nghjdjnh 
38/2019/ND-CP; Nghj djnh 44/2019/ND-CP cUa ChInh phü 1.363.227.000 dông. 

- Kinh phi thirc hin ch d, chInh sách di vái can b không dü diu kin 
e tuôi tái en, tái bô nhim giü các chüc vi, chüc danh theo nhim k' trong các 

co quan Dâng, nhà nithc theo Nghj djnh so 26/2015/ND-CP cüa ChInh phñ 
284.082.851 dông. 

- Kinh phi h trq may trang phiic cho di biu HDND cp xã nhim k' 
2016-202 1 là 270.000.000 dông. 

- Kinh phi h trçy xây drng trixing dt chun qu& gia theo chuang trInh 
so 06-CTr/HLJ ngày 11/01/2016 cüa Ban chap hành Dàng b huyn, Kê hoach 
so 19/KH-UBND ngày 05/4/20 16 cüa UBND huyn là 570.000.000 dông. 

- Kinh phi h trçi xã Trirc Dai  t chüc din tp phông, chng thién tai, tIm 
kiem cüu nn nm 2019 và giãi tOa vi phm hành lang bão v dê 50.000.000 dOng. 

- H trçi các xâ, thj trn dAu tu xây dimg NTM 4.720.461.000 dng. 
• A 9 A r A A A VI. Chi n9p tra ngan sach cap tren 7.470.217.000 dong, trong do: Kinh 

phI thirc hin trçi cap mt lan dôi vói ngu1i tham gia kháng chiên duçic tang 
bang khen theo Quyêt djnh 24/201 6/QD-TTg cüa Thu tithng ChInh phü 
13.457.000 dông; kinh phi thäm hOi, dng viên các gia dInh thuc din chInh 
sách vào ngày 1, têt 210.300.000 dông; kinh phi ho trçi h gia dInh Co cong v&i 
cách mng de xây mâi, sna chfta nhà a 7.200.000.000 dông; von chumgtrInh 
milc tiêu quôc gia dir an dào tto nghê cho lao dng nông thôn 46.460.000 dông. 

C. Kt dir ngãn sách 40.802.209.943 cthng. 

D. Thirc hin thu, np qu5 phông, chng thiên tai nám 2019. 
I. Thirc hin thu: Lüy k tInh dn ngày 31/12/2019 s thu, np cüa các 

dan vj ti Kho bac  nhà nuac huyn 1.194.947.211 dông, dt 100% kê hoch thu 
cUa các xä, thj trân và các phOng ban ngành, doàn the cUa huyn. 

II. Thic hin chuyn s thu: Ban quàn l Qu phOng, chng thiên tai 
huyn chuyên so tiên 1.188.278.211 dOng ye qu5 phOng chông thiên tai tinh 
(Ngày 31/7/2019 chuyên 952.314.011 dOng; ngày 31/12/2019 chuyên 
235.964.200 dong). 

III. S dir tinh dn ngày 31/12/2019 tai  tài khoàn cUa Ban quãn l Qu 
phOng, chOng thiên tai huyn 6.669.000 dOng. 

* Dánh giá chung: 
Nàm 2019, mc dü cOn gp nhiêu khó khän do thôi tiêt näng nóng, djch tã 

1cm Châu phi diên ra trên din rng gay thit hai  iOn cho san xuât nông nghip 
va dai song cüa nhân dan,... Song dithi sir lãnh dto cüa Ban chap hành Dãng b 
huyn, giám sat cüa HDND huyn và chi do, diêu hành quyêt lit, chit ch, 
hiu qua cüa UBNID huyn; sir n hrc phân dâu cüa cà h thông chInh trj, doanh 
nghip và Nhân dan, tInh hInh kinh tê - xä hi trên dja bàn huyn tiêp tic on 
djnh và phát triên; lTnh virc thu, chi ngân sach dtt kêt qua quan tr9ng, do là: 
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- Thirc hin t& các giài pháp v quãn 1 và khai thác ngun thu, chng 
th.t thu, thirc hin quyêt 1it, dông b các bin pháp xir 1 thu hôi nçi dçng thuê; 
don dOc kjp thai các khoãn phài thu theo kiên nghj cüa c quan kiêm toán và kêt 
1un thanh, kiém tra. Két qua các khoân thu can dôi ngân sách tang 29,71% so 
di,r toán, tang 9,34% so cüng kS'. 

- Diu hành ngân sách dam bão ngun d thrc hin các nhim vii chi 
trong di toán dä giao, xây dirng nông thôn mái, chê d chInh sách mth và nhim 
vi chi phát sinh; chi ngân sách dung chê dO,  trit dê tiêt kim, nâng cao hiu qua 
sà diing ngân sách Nhà nuOc; diêu hành quán l, si'r diing nguôn dir phông ngân 
sách các cap chat chë dáp irng kjp th&i các khoãn chi phiic vii cOng tác phông 
chông thiên tai, phông chông djch bnh và nhim vii dOt  xuât, phát sinh, han  ché 
tôi da vic dê nghj bô sung kinh phi; nguôn dir phông ngân sách huyn con 
1.111.976.979 dOng duçic chuyên nguôn sang 11am 2020 theo quy djnh. Kiêm tra 
giám sat tài chInh duçc tang cuO'ng nâng cao k' 1ut tài chInh; vic dâu ttr 
XDCB duçic quãn l, kiêm tra, giám sat ch.t chê, chông that thoát, lang phi; huy 
dng các nguôn hrc tài chinh dé xà l nçi dçng XDCB, han  chê tOi da phát sinh 
nq d9ng XDCB mâi. 

Ben canh  nhttng kt qua dat  diiçic trong cOng tác diu hành, quán l thu 
chi ngân sách cOn mOt  so khó khän: 

- LTnh vrc doanh nghip Mu tu co vn nu(ic ngoài (FDI) phát trin n 
djnh, thu hut nhiêu lao dng dan den mOt  so doanh nghip nhó và vra trên dja bàn 
huynphâi thu hep qui mO, thrn tn ngrng hoat  dng, do do so thu phát sinh 
theo ho so khai thuê tr các doanh nghip thâp, dat  83,20% dir toán. 

- Lao dng tir khu virc nOng nghip chuyn djch nhanh sang lao dng khu 
vrc cOng nghip; m.t khác do thñ tiêt, djch bnh diên biên phuc tap, khó kr?mg, 
ãnh huOng trirc tiêp den san xuât nOng nghip, do 4y tInh trng nOng dan bO rung 
không canh tác ngày càng tAng, dn den vic khoán thâu, thu t1r qu5 dat cong ich, 
hoa lçii cOng san g.p nhiêu khó khn. 

- Djch ta lqn Châu phi din ra trên din rng; ngãn sách các cp phãi dành 
nhiêu cho cOng tác phOng, chông djch bnh. 

U Ban nhân dan huyn trinh HOi  dung nhân dan huyn quyt toán 
ngân sách huyn Triyc Ninh nAm 2019 nhir sau: 

1. Tung thu ngân sách huyn: 1.032.628.911.679 dung. 

2. Tung thu ngân sách huyn duçc diu hành: 964.175.743.626 dung; 
trong do: 

- Ngân sách huyn: 621.906.190.919 dung. 
- Ngân sách xA, thj trn: 342.269.552.707 dung. 
3. Tong chi ngân sách huyn: 923.373.533.683 dung; trong do: 
- Chi ngân sách huyn: 621.906.190.919 dung. 
- Chi ngân sách xã, thj trn: 301.467.342.764 dông. 
4. Kt du ngân sách nAm 2019 là: 40.802.209.943 dung; trong do: 
- Kêt du ngãn sách xA, thj trân: 40.802.209.943 dung. 
5. Xà l kk du ngân sách nam 2019 theo quy djnh cüa Lut ngân sách: 
- Ghi thu vào ngân sách xa, thj trn nAm 2020 là: 40.802.209.943 dung. 
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PHAN TH HA! 
' A Tinh hinh thiyc hiçn dir toan NSNN 6 thang dau nam 

• P A. va nhiçm vti,  giai phap thirc hiçn di1i' toan NSNN 6 thang cuoi nam 2020 

A. TInh hInh thirc hin dir toán thu, chi ngân sách 06 tháng du nãm 2020 

I. Tng thu ngân sách 413.049.009.904 dng; trong do: Ngân sách dja 
phucng ducic diêu hành 407.135.908.115 dông, gôm: Ngân sách huyn 
283.916.787.603 dông; ngân sách xä, thj trân 123.219.120.5 12 dông; chi tiêt các 
khoân thu nhi.r sau: 

1. Thu ngãn sách trên dla  bàn 45.578.097.950 d1ng, dtt 17,14% dir 
toán, giâm 12,58% so vyi cüng ks', trong do: 

1.1. Các khoãn thu can di ngân sách 35.046.946.700 dng, dat  40,79% 
dir toán, giâm 29,53% so vi cUng kr, cii the: 

* Các khoân thu theo dr toán duçc giao 34.665.412.501 dng dat  40,35% 
dir toán, giàm 6,29% so vi cüng ks', bao gôm: 

- 04 khoãn thu dat  trên 50% dir toán: Thu tr doanh nghip nhà nithc trung 
ung dat  50,05%; thu tiên thuê dat dat  82,22%; thu phi, l phi dat  56,63%; thu 
khác ngân sách dat  52,56% (ngân sách huyn dat  38,39%; ngân sách xâ, thj trail 
dat 139,65%) 

- 06 khoàn thu dat  duâi 50% dir toán: Thu tü doanh nghip nhà nuâc dja 
phucmg dat  4,56%; thu tir khu v1rc ngoài quôc doanh dat  37,23%; thu 1 phi 
tnthc ba dat 3 9,42%; thuê sü d%ing dat phi nông nghip dat  45,07%; thuê thu 
nhp cá nhâri dat  47,52%; thu tü qu dat cong ich, hoa li cong san tai  xã, thj 
trãn dat  20,93%. 

* Khoàn thu không giao dir toán: Thu tr &in vj cO vn d.0 Ui nuâc ngoài 
38 1.534.199 dông. 

1.2. Thu tin sü dung dttheo k hoach näm 10.53 1.151.250 dng. 

2. Thu h trç' khi nhà nu*c thu hii dt 2.204.825.000 dung (trong dO: Xã 
Trrc Dao  17.040.000 dông, xã Trrc Ni 2.187.785.000 dong). 

3. Thu bi sung ngãn sách huyn tir ngân sách tinh 247.369.221.885 
dung, trong do: 

3.1. Thu b sung can di ngân sách 203 .969.000.000 dung, dat  50% dir 
toán. 

3.2. Thu bu sung cO mvc  tiêu 43.400.221.885 dung, gum: Kinh phi chi 
tang phâm kern theo huy hiu Dãng dçit 03/2/2020 và 19/5/2020 là 
1.494.160.000 dông; kinh phi trçi cap mt lan dôi vâi ngu?iii có thãnh tjch tham 
gia kháng chiên theo Quyêt djnh sO 24/2016/QD-TTg cüa Thu ti.thng Chinh phü 
40.980.885 dông; kinh phi dê thirc hin chucing trInh m11c tiêu quOc gia xây 
d%rng NTM 11am 2020 là 1.989.000.000 dông; kinh phi dê ho trg thit hai  do 
Djch tâ lqn Châu phi là 14.114.936.000 dông; kinh phi thirc hin chê d tiên 
thi.r&ng cho các bà mc duçic tang và truy tang danh hiu "Ba mc Vit Nam Anh 
hung" và to chüc Lê trao tang danh hiu vinh dr "Ba m Vit Nam Anh hung" 
49.180.000 dông; kinh phi thirc hin chi trã trq cap mt lan cho Cong an xã, thj 

8 



tr.n theo Nghj djnh 73/2009/ND-CP ngày 07/9/2009 cüa ChInh phü 
202.449.000 dông; kinh phi to chüc Dti hi chi b tric thuc Dãng üy xã, thj 
trân nhim k' 2020-2025 là 1.130.016.000 dông; h trçY cho can b dã tOt nghip 
và duçic cap bang Thc s 20.000.000 dông; kinh phI tO chüc Dai  hi Dâng b 
xâ, thj trân nhim k' 2020-2025 là 1.595.000.000 dOng; kinh phi to chIrc Dti 
hi Dâng b huyn nhim kS'  2020-2025 là 860.000.000 dông; kinh phi h trq 
ngithi dan gp khó khän do dai  djch Covid- 19 trén dja bàn huyn 
21.904.500.000 dông. 

4. Thu chuyn nguin 29.233.571.269 dng (là nhtng khoãn chuyn 
sang nàm 2020 dê chi và thanh, quyêt toán theo quy djnh), trong do: 

4.1 Ngân sách huyn 9.809.476.978 dng, gm: 

- Nguôn kinh phi b sung có miic tiêu ti'r ngân sách tinh 1.748.011.590 dng. 

- Ngun kinh phi ngân sách huyn 8.061.465.388 dng. 

4.2 Ngân sách xã, thj trn 19.424.094.29 1 dng, chü yu là vn d.0 tu 
XDCB, kinh phi xay dimg nOng thôn mâi, kinh phi thirc hin chInh sách bão v 
và phát triên dat trông lüa và nguOn câi cách tiên lixong. 

5. Các khoãn thu thrçc quãn 1 qua ngân sách xã 135.504.000 dàng là 
khoàn thu nhân dan dóng gop theo pháp lth thirc hin dan chü a xã và h trc 
cUa các to chüc, cá nhân dê dâu tu Ca sâ h. tang (xã Ti-ire Tuân 25.504.000 
dông, xã Trirc Khang 110.000.000 dong). 

6. Thu b sung ngân sách xã, thi trn tfr ngân sách huyn 
88.527.789.800 dng, gOm: 

6.1. Thu b sung can di ngân sách 43.3 16.882.000 dng, d.t 50% dr 
toán tinh, huyn giao. 

6.2. Thu b sung có milc tiêu 45.2 10.907.800 dng. 

II. Ting chi ngân sách dja phiro'ng 382.916.834.316 dng, trong do: 
A A A A 1. Ngan sach huyçn 275.046.455.020 dong, gom: 

1.1 Chi dâu tu phát trin 1.315.240.000 dng, dat  16,44% dir toán chi d.0 
ti.r tü nguOn thu tiên si:r diing dat theo kê hotch näm. 

1.2 Chi thu?ing xuyên 185.203.425.220 dng, dat  48,66% dir toán. 

1.3 Chi b sung ngân sách xa, thj trn 88.527.789.800 dng, trong do: 

- B sung can di ngân sách 43 .316.882.000 dng, dat  50,0% dir toán. 

- B sung có mlic tiêu 45.2 10.907.800 dng, trong do: Kinh phi d h trcl 
thit hai  do Djchtà 1cm Châu phi 14.114.936.000 dOng; kinh phi th%rc hin chi 
trã trçi cap mt lan cho Cong an xà, thj trân theo Nghj djnh 73/2009/ND-CP 
ngày 07/9/2009 cüa Chinh phU 202.449.000 dông; kinh phi tO chIrc Dai  hi chi 
b trrc thuc Dang üy xà, thj trân nhim k' 2020-2025 là 1.130.016.000 dông; 
kinh phi tO chüc Dai  hi Dâng b xà, thj trân nhim kST 2020-2025 là 
2.025.000.000 dông (trong do: Ngân sach tinh 1.595.000.000 dOng, ngân sách 
huyn 43 0.000.000 dông); ho trçi tiên din cho hO nghèo và hO chinh sách xã hOi 
qu IV 11am 2019 và truy lTnh tiên din cho hO nghèo và hO chinh sách xâ hOi 
qu II näm 2019 là 447.506.800 dông; kinh phi ho trV ngithi dan gap  khO khän 
do dai  djch Covid-19 trén dja bàn huyn 25.791.000.000 dOng (trong do: Ngân 

9 



sách tinh 21.904.500.000 dng, ngân sách huyn 3.886.500.000 dng); h tr 
ngân sách xä, thj trân dâu tu xây drng NTM 1.500.000.000 dông. 

Trong tng chi ngân sách dã sü diing ngun chuyn ngun ngân sách näm 
2019 sang, dir phông ngân sách và các nguôn ngân sách là 8.5 11.381.000 dông 
dê thanh toán von dâu tu cong trInh XDCB 1.315.240.000 dOng và các nhim viii 
phát sinh tai  các linh v1rc: An ninh, Quôc phông 230.000.000 dOng; ho trçl các 
dcrnvj quãn 1 cüa tinh dóng trên dja bàn thi1c hin nhirn vi cüa cap üy chInh 
quyên dja phuing 410.000.000 dông; kinh phi phông, chông djch 419.350.000 
dông; ho trq ngu&i dan gp khó khän do dai  djch Covid-19 là 3.886.500.000 
dông; ho trç di hi Dãng b xã, thj trân430.000.000 dông; các &m vj dir toán 
270.29 1.000 dông; mua sam trang thiêt bj phiic vi cong tác chuyên mon 
50.000.000 dông; ho trçl ngân sách các xâ, thj trân dâu tu xây dirng NTM 
1.500.000.000 dOng. 

A - . A A 2. Ngan sach xa, th! tran 107.870.379.296 dong, gom: 
2.1 Chi du tu phát trin tü các ngun: Thu tin sir ditng dt theo k hoach 

nàm, ngân sách cap trên h trçl và nguOn chuyên nguôn ngân sách 
11.485.405.980 dông, dat  57,43% dir toán chi dâu tir tü nguOn thu tiên sü dicing 
dat theo ké hoach näm 2020. 

2.2 Chi thu&ng xuyên 96.384.973.3 16 dng, dat  97,05% d%r toán. 

III. Thu, np qu5 phông, chng thiên tai. 

- S thu qu5 phông ching thiôn tai 06 tháng du näm 2020 là 755.88 1.017 
dông, dat  61,77% kê hoach, trong do: 

+ 12/2 1 xâ, thj trn 394.548.750 dng. 

+ 87/87 dorn vj, phOng ban ngành, doàn th cüa huyn 36 1.332.267 dng. 

Tom Jii: Trin khai, thrc hin nhim vii thu ngân sách 6 tháng du nàm 
2020, trong bôi cánh ãnh h.thng dai  djch Covid-19; các cor quan, dorm vj, các 
xã, thj trân dâ quyêt lit, chü dng, tIch crc trong cOng tác quàn 1, khai thác 
nguOn thu trên dja bàn; các khoãn thu can dôi ngân sách theo dir toán tinh giao 
dat 40,35%, trên müc bInh quân chung cüa tinh; có 04/10 khoãn thu dt trên 
50% dir toán (Thu tt'r doanh nghip nba nuOrc trunguang; thu tiên thuê dat; thu 
phi, l phi; thu khác ngân sach); có 07/21 xã, thj trân thu can dôi ngân sách dat 
trên 50% dir toán (xã, thj trân: Trirc NOi,  Vit Hung, Ninh CuOng, Trrc ChInh, 
Trirc Dao,  Trirc Thun, Trung Dông). 

Dam bào ngun dáp üng dii toán chi và các nhim vl:1 phát sinh, thixc hin 
các chinh sách ye an sinh x hi, xây dirng nOng thôn mâi; các don vj sir diing 
ngân sách trong phm vi dir toán duçic giao, trit dê tiêt kim. 

* Mt so kbó khàn, han  ch& 

- Dai djch Covid-19, ãnh hithng tiêu c'rc ti mcd m.t dii sang kinh t - xã 
hi, nhât là hoat dng san xuât, kinh doanh cüa các doanh nghip dan den so 

thu phát sinh theo ho so khai thuê tü các doanh nghip ngoài quôc doanh dat 
thp (Doanh nghip nhà nuâc dja phuong dat  4,56% dir toán; các doanh nghip 
ngoài quOc doanh dt 3 5,64% dir toán). 
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- Mt s chInh sách giân, hoãn, min, giãm các 1oti thu& phi, 1 phi nhm 
tháo gi khó khän cho san xuât kinh doanh s lam giâm nguôn thu trên dja bàn. 

- Tin d xay dmg khu dan cix tp trung, 1p phixang an du giá quyn sü 
dmg dat cho nhân dan lam nba a theo ke hoach sü diing dat nam 2020 con 
ch.m, do do so thu tiên sir dung dat dat  thâp 26,33%, không có nguôn chi dâu tu 
phát triên. 

- Vic khoán thu, thu hoa lçri cong san tü qu dt cong ich tip tiic gp 
khó khän do din tich dat cong Ich thuang nhO, lé; san xuât nOng nghip bâp 
berth, thu nhp thâp; 06 tháng dâu näm thu t1r qu dat cong Ich, thu boa li cong 
san mói dat  20,93% dir toán. 

B. Nhim vy, giãi pháp thyc hin dy toán NSNN 6 tháng cui nám 2020. 
1. Tip tiic trin khai thirc hin có hiu qua Chuang trInh hành dng s 09-

CTr/HU ngày 19/9/2016 cüa Ban Chap hành Dáng b huyn ye day manh  cai 
cách hành chInh, nâng cao näng lrc canh  tranh, xüc tiên và thu hut dâu tu giai 
doan 20 16-2020; Nghj quyêt so 16-NQ/HU ngày 11/12/2019 cüa Ban Chap 
hành Dàng b huyn và Nghj quyêt 09/NQ-HDND ngày 13/12/20 19 cña HDND 
huyn ye nhim vir phát triên kinh tê - xã hi näm 2020. 

2. Thirc hin dng b các giãi pháp nâng cao hiu qua lãnh dao,  diu hành 
cüa cci quan quân l nhà ni.râc, dan vj s1r nghip; tao  diêu kin thun igi phát 
triên san xuât kinh doanh; ngän chin, xir l nghiêm tInh trng nhüng nhiêu, gay 
phiên ha cho ngu?i dan, doanh nghip. 

3. T chi'rc thirc hin t& các Lut thu, Lut phi l phi và nhim vi1 thu 
ngân sách nhà nuóc; khai thác, quãn l cbt ch các nguOn thu; rà soát, dánh giá 

the tác dng cüa dai  djch Covid-19 dôi vói tfrng khoàn thu, ti'rng ngithi np 
thuê dê thirc hin các giãi pháp thu phü hçip trong diêu kin djch bnh. Lam tot 
cong tác thanh tra, kiêm tra, thu hôi ng dçng thuê, chông buOn lu, gian ln 
thuang mai,...  dam bào thu dung, dü, kjp thai các khoán thuê, phi, l phi và thu 
khác vao NSNN. 

4. Thirc hành tit kim, chng lang phi trong quân l,sir d'çrng ngân sách 
va mua sam tài san cOng; sü diing dir phOng ngân sách các cap và các khoãn tiêt 
kim chi thu&ng xuyên dê dáp irng kjp thai các thim vi phát sinh dt xuât, 
dam bao an sinh xã hi; tranh thu sr ho trq tü ngân sách tinh dê dam bâo các 
nhim vi chi da bô trI trong d toán näm 2020, các thim v11 xây dimg NTM và 
chê d chInh sách mâi; các xã, thj trân sü dung nguOn von duçic ho trq tiêt kim, 
hiu qua, dung m%ic tiêu, thu trçng uu tiên xir 1 nq dçng XDCB. 

Thirc hin cong khai ngân sách tai  các dan vj theo quy djnh tai  Thông tu 
so 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 cüa B Tài chInh huang dan thirc hin 
cong khai ngân sách nhà nuâc dôi vai các cap ngân sách; Thông tu so 
61/201 7/TT-BTC ngày 15/6/2017 huóng dan ye cong khai ngân sách dôi 'vâi 
dan vj dir toán ngân sách; Thông tu so 90/201 8/TT-BTC ngày 28/09/2018 süa 
di, b sung mt so diêu cUa Thông tu sO 61/2017/TT-BTC. 

Dix kin s6 thu khOng dat  dir toán, chü dng diu chinh giàm mt s 
khoân chi theo quy djnh tai  Diem a, Khoán 3, Diêu 52 Lut Ngân sách nb nuâc 
näm 2015. 
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Liru Van Dtrorng 

TM. U( BAN NHAN DAN 
CHU TECH 

5. Quãn 1 chat ch và sir diing hiu qua tài san cong theo Lut Quàn 1), 
sü diing tài san cong so 15/201 7/QH 14 ngày 21/6/2017; hoàn thành quyêt toán 
các cOng trInh hoàn thãrih, bàn giao dua vao si dung; không phê duyt các cOng 
trInh phát sinh mói khi không dam bào nguOn von. 

6. Xây dirng k hoch phát trin kinh t - xà hi và dir toán ngân sách nhà 
ni.râc näm 2021 trInh HDND huyn phê chuân theo quy djnh. 

Trên day là báo cáo quyt toán ngân sách huyn Trrc Ninh näm 2019 và 
tInh hmnh thirc hin dir toán ngân sách nhà nuóc 6 tháng dâu nãm, nhim v%1, giãi 
pháp thirc hin dir toán ngân sách nhà nuâc 6 tháng cuOi näm 2020. J13ND 
huyn trân trçng báo cáo và dê nghj HDND huyn xem xét, quyêt djnh 

Ntii nhân: 
- Thithng trirc Huyn ui', HDND huyn; 
- Uy viôn BCH Dãng bO huyn; 
- Các dai  biêu HDND huyn; 
- Các co quan, don vi lien quan; 
- Cong thông tin in tc huyn; 
- Liru: V3 
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