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A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

 Tổng thu ngân sách địa phương năm 2018 được HĐND tỉnh quyết định 1.078 

tỷ 094 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng 531 tỷ 322 triệu đồng, đạt 52,65% so với dự 

toán HĐND tỉnh giao. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 486 tỷ 600 

triệu đồng, đạt 47,24% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Chi tiết ước thực hiện các 

khoản thu như sau: 

1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý: 86 tỷ 660 triệu 

đồng, đạt 42,07 % dự toán giao. Khoản thu này đạt thấp so với dự toán giao do hoạt 

động SXKD của các doanh nghiệp trong những tháng đầu năm còn nhiều khó khăn, tuy 

nhiên số nộp ngân sách nhà nước vẫn tăng cao so với cùng kỳ do có sự cộng hưởng tăng 

trưởng tích cực trong những tháng cuối năm 2017 dẫn đến số thuế GTGT và Thuế tài 

nguyên nước thủy điện nộp NSNN tăng đáng kể so với cùng kỳ (Thuế: GTGT tăng 50,3%, 

TNN thủy điện tăng 34,5% so với cùng kỳ). 

2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý: 14 tỷ đồng, đạt 

63,64% dự toán giao, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm trước. Số thu khu vực này đạt 

khá so với dự toán giao và tăng so với cùng kỳ do có sự tăng trưởng tích cực của các 

doanh nghiệp của khu vực này trong những tháng cuối năm 2017; Mặt khác, Cục Thuế 

tỉnh đã tăng cường công tác quản lý thu, tích cực đôn đốc và áp dụng các biện pháp quản 

lý nợ và cưỡng chế nợ thuế để thu hồi các khoản nợ thuế của doanh nghiệp.  

3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 160 triệu đồng, đạt 160% 

so với dự toán giao, tăng 125% so với cùng kỳ năm trước. 

4. Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh: 138 tỷ 

377 triệu đồng, đạt 38% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 17% so với cùng kỳ năm 

trước.  

5. Thuế thu nhập cá nhân: 22 tỷ 790 triệu đồng, đạt 52% dự toán giao, tăng 

17% so với cùng kỳ năm trước.  

6. Thuế bảo vệ môi trường: 58 tỷ 047 triệu đồng, đạt 45% dự toán giao, tăng 

12% so với cùng kỳ năm trước.         

7. Lệ phí trước bạ: Ước thu đạt 26 tỷ 584 triệu đồng, đạt 40% dự toán, tăng 5% 

so với cùng kỳ năm trước. Chỉ tiêu này đạt thấp so với dự toán nguyên nhân chủ yếu do 

hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn hạn chế; nhu cầu mua sắm tài sản, 

xe ôtô, xe gắn máy của doanh nghiệp và người dân có tăng nhưng không đáng kể so với 



cùng kỳ năm trước. Mặt khác giá bán xe ô tô của các hãng sản xuất vẫn ở mức cao mà 

không giảm như kỳ vọng của người tiêu dùng khi thuế xuất thuế nhập khẩu xe ô tô đã 

giảm về 0% từ ngày 01/01/2018, từ đó ảnh hưởng đến sức mua của người dân và doanh 

nghiệp. 

8. Thu phí, lệ phí:  14 tỷ 658 triệu đồng, đạt 49% dự toán giao, bằng 74% so 

với cùng kỳ năm trước.  

9. Các khoản thu về nhà, đất  : 90 tỷ 515 triệu đồng, đạt 73 % so với dự toán 

Trung ương và dự toán giao, bằng 185 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:  

- Thu tiền sử dụng đất: 77 tỷ 800 triệu đồng đạt 82% dự toán HĐND tỉnh 

giao, tăng 125% so với cùng kỳ năm trước, do có sự tích cực của chính quyền và cơ 

quan tham mưu của các địa phương đã đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất trên địa bàn quản lý 

theo Kế hoạch năm 2017 chuyển sang. 

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 750 triệu đồng, đạt 50% so với dự toán 

giao, bằng 62% so với cùng kỳ năm trước. 

 - Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: 11 tỷ 698 triệu đồng, đạt 43% so với dự 

toán giao, bằng 92% so với cùng kỳ năm trước. .  

 - Thu tiền thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước: 267 triệu đồng, đạt 67% so với 

dự toán giao, bằng 59% so với cùng kỳ năm trước. 

10. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 6 tỷ 365 triệu đồng, đạt 80% dự 

toán giao, tăng 265% so với cùng kỳ năm trước. Khoản thu này dự ước đạt cao so với 

dự toán và so với cùng kỳ do một số doanh nghiệp đã thực hiện nộp tiền quyền khai thác 

khoáng sản theo Thông báo của cơ quan Thuế; Cục Thuế đã phối hợp tích cực với Sở 

Tài nguyên và môi trường tăng cường các biện pháp quản lý cấp phép, khai thác và thực 

hiện nghĩa vụ nộp tiền quyền khai thác khoáng sản theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo thu nộp 

NSNN tỉnh nên dự kiến thu hồi được số tiền quyền khai thác khoáng sản còn nợ của 

một số doanh nghiệp. 

 11. Thu xổ số kiến thiết: 15 tỷ 793 triệu đồng, đạt 80% dự toán giao, tăng 

35% so với cùng kỳ năm trước.  

12. Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác: 1 tỷ 675 triệu đồng, 

đạt 42% dự toán giao, bằng 71% so với cùng kỳ năm trước.  

 13. Thu khác ngân sách: 10 tỷ 976 triệu đồng, đạt 80% so với dự toán giao, 

trong đó thu phạt, tịch thu do các cơ quan trung ương thực hiện: 4 tỷ 344 triệu đồng, 

thu khác sau khi loại trừ các khoản không tính cân đối: 1 tỷ 686 triệu đồng đạt 48,17% 

so với dự toán giao. 

14. Thu thuế xuất, nhập khẩu: Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 4 tỷ đồng, 

bằng 44% dự toán giao. Trong đó thuế xuất nhập khẩu 801 triệu đồng, thuế GTGT: 

3 tỷ 199 triệu đồng.  



     B. CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG: 

Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2018 được HĐND tỉnh giao 9.061 tỷ 

427 triệu đồng, ước thực hiện 4.123 tỷ 235 triệu đồng, đạt 46% dự toán. 

I. Chi cân đối ngân sách địa phương:  

 Dự toán HĐND tỉnh giao 7.042 tỷ 189 triệu đồng, ước thực hiện 3.466 tỷ  224 

triệu đồng, đạt 49% dự toán. 

1. Chi đầu tư phát triển: Ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 348 tỷ 360 triệu 

đồng, đạt 49% so với dự toán giao. 

 2. Chi thường xuyên: Ước thực hiện 3.117 tỷ 721 triệu đồng, đạt 50%  dự 

toán giao. Trong đó: 

2.1. Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo: 1.773 tỷ 053 triệu đồng, đạt 58% dự 

toán giao, do năm 2018 phần lớn các chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên đã 

được giao ngày trong dự toán đầu năm. 

2.2. Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ: 3 tỷ 275 triệu đồng, đạt 26% dự 

toán giao. 

2.3. Chi sự nghiệp Y tế: 372 tỷ 256 triệu đồng.  

2.4. Chi sự nghiệp văn hoá thông tin: 27 tỷ 356 triệu đồng.   

2.5. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: 19 tỷ 740 triệu đồng.      

2.6. Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 14 tỷ 770 triệu đồng.  

2.7. Chi Sự nghiệp môi trường: 15 tỷ 256 triệu đồng đạt 23% dự toán giao. 

2.8. Chi sự nghiệp kinh tế: 213 tỷ 026 triệu đồng. 

2.9. Chi quản lý hành chính: 538 tỷ 050 triệu đồng.  

2.10. Chi đảm bảo xã hội: 76 tỷ 700 triệu đồng, đạt 43 % dự toán giao.     

II. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương để thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và nhiệm vụ khác 

1. Chi Chương trình mục tiêu quốc gia: Tổng dự toán được giao năm 2018: 

601 tỷ 848 triệu đồng, ước thực hiện 172 tỷ 925 triệu đồng, đạt 29% dự toán giao. 

2. Chi cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư: 448 tỷ 386 triệu 

đồng, đạt 36% dự toán giao; 

 3. Chi cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên: 35.700 triệu 

đồng, đạt 19% dự toán giao. 

C. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU CHI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 

2018. 

1. Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 



Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 531 tỷ 322 triệu đồng, đạt 

49% dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 443 

tỷ 997 triệu đồng đạt 47% dự toán HĐND tỉnh giao, góp phần đáp ứng nhu cầu chi theo 

dự toán của ngân sách các cấp. Một số khoản thu đạt khá so với dự toán 1.  

Đối với các huyện, thị xã, thành phố: ước thực hiện thu 6 tháng trên địa bàn 

về tổng số thu ngân sách nhà nước 6/10 đơn vị cấp huyện đạt trên 50% dự toán thu 

của tỉnh giao 2, các huyện có số thu tăng chủ yếu do có số thu từ tiền sử dụng đất và 

thu cấp quyền khai thác khoáng sản; có 4/10 huyện ước đạt dưới 50% dự toán tỉnh 

giao 3. 

Về công tác chỉ đạo thu: Ngay từ những ngày đầu năm tỉnh đã ban hành 

Chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và dự toán ngân sách; quy định về quản lý điều 

hành ngân sách, đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện phấn đấu 

tăng thu từ trên địa bàn so với dự toán được giao. Ngoài Quyết định số 27/2016/QĐ-

UBND ngày 10/12/2016 của UBND tỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ 

phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017 

và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

05/2018/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 về phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho 

ngân sách các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2017-2020 để các cấp tổ chức 

thực hiện. Ngay sau quý I/2018, Ban Chỉ đạo đôn đốc thu ngân sách tỉnh đã họp, 

nhận định, đánh giá tình hình thu ngân sách những tháng đầu năm 2018, ban hành 

các giải pháp, chỉ đạo các cấp, ngành tích cực thực hiện dự toán thu ngân sách đã 

được tỉnh giao tại Báo cáo số 321/BC-BCĐ ngày 23/4/2018. 

2 Về chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 

Chi ngân sách 6 tháng đầu năm đã cơ bản đáp ứng thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và thực hiện các chính sách an 

sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn theo các mục tiêu, chương trình, kế 

hoạch và dự toán của tỉnh. 

 3.Về quản lý điều hành ngân sách 

Ngay sau khi có Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018, UBND tỉnh 

                                           
Theo đánh giá của Cục Thuế tỉnh Điện Biên. 
1 Thu tiền sử dụng đất (81,89%), Thu cấp quyền khai thác khoáng sản (79,56%), Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài (160%), Thu xổ số kiến thiết (78,97%), Thu từ Doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý (63,64%), 

Thuế thu nhập cá nhân (51,8%). 

 
2 Huyện Điện Biên Đông (176%), thị xã Mường Lay (53,8%), huyện  Nậm Pồ (53,3%), huyện Mường Ảng (50,8%),  

huyện Tuần Giáo (50,6%), huyện Mường Nhé (50%). 
3 Huyện Tủa Chùa (48,9%), huyện Điện Biên (47,7%), huyện Mường Chà (46,8%), thành phố Điện Biên Phủ 

(43,1%). 

 

 



đã quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; đồng thời ban 

hành Quy định về quản lý và điều hành ngân sách năm 2018 và tổ chức hội nghị toàn 

tỉnh để quán triệt và triển khai công tác kế hoạch, dự toán ngân sách 2018; phối hợp 

với Bộ Tài chính tổ chức tập huấn Luật kế toán, Luật quản lý tài sản công và các văn 

bản hướng dẫn thi hành cho các đối tượng là thủ trưởng, kế toán các đơn vị sử dụng 

ngân sách. Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 

2018, các sở, ban ngành tỉnh, cấp ủy và chính quyền các huyện, thị xã, thành phố đã 

tập trung chỉ đạo triển khai việc phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc. 

Sau khi được tỉnh giao dự toán, có 7/10 các huyện, thị xã, thành phố đã chủ 

động giao thu trên địa bàn tăng so với Nghị quyết của HĐND tỉnh giao4, các huyện 

còn lại giao thu bằng dự toán HĐND tỉnh giao. Về giao chi dự toán các huyện, thị xã, 

thành phố đã thực hiện đúng các nội dung giao dự toán các lĩnh vực như: chi sự nghiệp 

Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề, chi sự nghiệp Khoa học và công nghệ, các chính sách 

an sinh xã hội, đảm bảo không thấp hơn dự toán được UBND tỉnh giao tại Quyết định 

số 1326/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh. 

Đối với nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương: UBND tỉnh 

quyết định phân bổ chi tiết tại Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 11/12/2017; kịp 

thời thông báo chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa 

phương, các chương trình mục tiêu (NSTW), nguồn vốn nước ngoài, vốn trái phiếu 

Chính phủ 2016-2020 và năm 2018, được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết tại 

Quyết định số 1972/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2017 (tại Thông báo số 03/TB-UBND 

ngày 17/01/2018). Phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà 

ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ năm 

2018; phân bổ chi tiết nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 thực hiện khoản vay bổ 

sung giai đoạn 2015-2018 của dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc cho các 

cấp, các ngành, các đơn vị chủ đầu tư để các đơn vị chủ động trong thực hiện quản lý, 

sử dụng và thanh toán theo nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo các cấp, các ngành tham mưu 

cho UBND tỉnh phân bổ chi tiết các nguồn vốn thuộc thẩm quyền của tỉnh, đôn đốc, 

chỉ đạo các ngành, các huyện khẩn trương rà soát phân bổ chi tiết các nguồn vốn đầu 

tư, vốn sự nghiệp được giao dự toán trước ngày 30/6/2018 và đôn đốc đẩy nhanh tiến 

độ giải ngân. 

Tỉnh đã chỉ đạo các ngành tham mưu phân bổ kịp thời các khoản kinh phí trung 

ương giao bổ sung như: kinh phí phân giới cắm mốc Việt Nam - Lào; kinh phí thực 

hiện chính sách đối với người có uy tín; Hỗ trợ hộ nghèo tiền điện năm 2016; kinh 

phí thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 

trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025" năm 2017 và năm 2018; kinh phí 

thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống bệnh lở mồm long móng cho giai đoạn 

                                           
4. Huyện Mường Nhé giao tăng 158,8%, Tuần Giáo giao tăng 14,5%, Mường Ảng giao tăng 5,6%, Thị xã Mường Lay 

giao tăng 6,4%, Tủa Chùa tăng 5%, Điện Biên Đông giao tăng 5%, Thành phố Điện Biên Phủ tăng 5% số giao tăng 

chủ yếu từ nguồn thu tiền đấu giá. Các huyện còn lại giao bằng dự toán HĐND tỉnh giao. 



2016 - 2020 năm 2018; kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2017; Quỹ bảo trì đường 

bộ đợt 2 năm 2017 và đợt 1 năm 2018 và một số nhiệm vụ chi từ nguồn giao đầu 

năm (chưa phân bổ) để các cấp, ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát sinh./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Huyện Mường Nhé giao tăng 158,8%, Tuần Giáo giao tăng 14,5%, Mường Ảng giao tăng 5,6%, Thị xã Mường Lay 

giao tăng 6,4%, Tủa Chùa tăng 5%, Điện Biên Đông giao tăng 5%, Thành phố Điện Biên Phủ tăng 5% số giao tăng 

chủ yếu từ nguồn thu tiền đấu giá. Các huyện còn lại giao bằng dự toán HĐND tỉnh giao. 

 

 

 

 



 

 

   
Biểu số 59/CK-NSNN 

      

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 

(Kèm theo Tờ trình số               /TTr-QLNS ngày      tháng 7 năm 2018 của Sở Tài chính) 

     
Đơn vị: Triệu đồng 

STT NỘI DUNG 
DỰ TOÁN 

NĂM  

ƯỚC THỰC 

HIỆN 06 

THÁNG 

SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI 

(%) 

DỰ TOÁN NĂM 
CÙNG KỲ NĂM 

TRƯỚC 

A B 1 2 3=2/1 4 

A 
TỔNG NGUỒN THU NSNN 

TRÊN ĐỊA BÀN 
1,078,094 531,322 49% 136% 

I Thu cân đối NSNN 1,078,094 531,322 49% 136% 

1 Thu nội địa 1,030,000 486,600 47% 127% 

2 Thu từ dầu thô         

3 
Thu cân đối từ hoạt động xuất 

khẩu, nhập khẩu 
9,000 4,000 44% 57% 

4 Thu viện trợ 39,094 4,973 13% 0% 

5 Các khoản thu huy động, đóng góp   35,749     

II 
Thu chuyển nguồn từ năm trước 

chuyển sang 
        

B TỔNG CHI NSĐP 9,061,427 4,123,235 46% 130% 



 I Chi cân đối NSĐP 7,042,189 3,466,224 49% 122% 

1 Chi đầu tư phát triển 706,136 348,360 49% 106% 

2 Chi thường xuyên 6,158,349 3,117,721 51% 124% 

3 
Chi trả nợ lãi các khoản do chính 

quyền địa phương vay 
1,543 143 0% 0% 

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000   0% 0% 

5 Dự phòng ngân sách 135,810   0% 0% 

6 
Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền 

lương 
39,351   0% 0% 

II 
Chi từ nguồn bổ sung có mục 

tiêu từ NSTW cho NSĐP (1) 
2,019,238 657,011 33% 201% 

C  BỘI THU NSĐP 69,851 54,110 77% 49% 

D CHI TRẢ NỢ GỐC 92,251 54,110 59% 49% 

* Ghi chú: (1) Chưa kể một số nhiệm vụ, chính sách chi thường xuyên cho an sinh xã hội từ nguồn ngân sách trung ương bổ 

sung có mục tiêu đã chuyển lên phân bổ và giao trong phần chi cân đối ngân sách địa phương 

 

   Biểu số 60/CK-NSNN 

      

 

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 

(Kèm theo Tờ trình số               /TTr-QLNS ngày      tháng 7 năm 2018 của Sở Tài chính) 

    Đơn vị: Triệu đồng 

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 

ƯỚC THỰC 

HIỆN 06 

THÁNG 

SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%) 

DỰ TOÁN NĂM 
CÙNG KỲ NĂM 

TRƯỚC 



A B 1 2 3=2/1 4 

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 1,078,094 531,322 49% 136% 

I Thu nội địa 1,030,000 486,600 47% 127% 

1 Thu từ khu vực DNNN 228,000 100,660 44% 135% 

2 
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài 
100 160 160% 225% 

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 364,300 138,377 38% 117% 

4 Thuế thu nhập cá nhân 44,000 22,790 52% 117% 

5 Thuế bảo vệ môi trường 128,000 58,047 45% 112% 

6 Lệ phí trước bạ 66,000 26,584 40% 105% 

7 Thu phí, lệ phí 30,000 14,658 49% 74% 

8 Các khoản thu về nhà, đất 123,900 90,515 73% 185% 

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp         

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1,500 750 50% 62% 

- Thu tiền sử dụng đất 95,000 77,800 82% 225% 

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 27,000 11,698 43% 92% 

- 
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở 

hữu nhà nước 
400 267 67% 59% 

- 
Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu 

của nhà nước 
        

9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 8,000 6,365 80% 366% 

10 

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được 

chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế 

còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh 

nghiệp nhà nước 

        

11 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 20,000 15,793 79% 135% 



12 
Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi 

công sản khác 
4,000 1,675 42% 71% 

13 Thu khác ngân sách 13,700 10,976 80% 120% 

II Thu từ dầu thô         

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 9,000 4,000 44% 57% 

1 
Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập 

khẩu 
8,150 

3,199 
39% 49% 

2 Thuế xuất khẩu         

3 Thuế nhập khẩu 850 801 94% 178% 

4 
Thuế tiêu tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa 

nhập khẩu 
        

5 
Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa 

nhập khẩu 
        

6 Thu khác         

IV Thu viện trợ 39,094 4,973 13% 0% 

V Các khoản huy động, đóng góp   35,749     

B 
THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO 

PHÂN CẤP  
934,400 443,997 48% 128% 

1 Từ các khoản thu phân chia 506,200 213,206 42% 126% 

2 Các khoản thu NSĐP được hưởng 100% 428,200 230,791 54% 131% 

 

 

 

 

 

 

 

  



ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 

(Kèm theo Tờ trình số               /TTr-QLNS ngày      tháng 7 năm 2018 của Sở Tài chính)  

    Đơn vị: Triệu đồng  

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 
ƯỚC THỰC HIỆN 

06 THÁNG 

SO SÁNH ƯỚC THỰC 

HIỆN VỚI (%)  

DỰ TOÁN 

NĂM 

CÙNG 

KỲ  

NĂM 

TRƯỚC  

A B 1 2 3=2/1 4  

  TỔNG CHI NSĐP 9,061,427 4,123,235 46% 130%  

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 7,042,189 3,466,224 49% 122%  

I Chi đầu tư phát triển 706,136 348,360 49% 106%  

1 Chi đầu tư cho các dự án 690,336 314,265 46% 96%  

2 

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh 

nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

công ích do Nhà nước đặt hàng, các 

tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính 

của địa phương theo quy định của 

pháp luật 

15,800   0% 0% 

 

3 Tăng thu từ nguồn sử dụng đất   34,095      

II Chi thường xuyên 6,158,349 3,117,721 51% 124% 109,239 

  Trong đó:          

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 3,079,245 1,773,053 58% 131%  

2 Chi khoa học và công nghệ 12,610 3,275 26% 56%  



3 
Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia 

đình 
  327,256   116% 

 

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin   27,356   86%  

5 
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền 

hình 
  19,740   101% 

 

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao   14,770   242%  

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 67,603 15,256 23% 68%  

8 Chi sự nghiệp kinh tế   213,026   94%  

9 
Chi hoạt động của cơ quan quản lý 

nhà nước, đảng, đoàn thể 
327,310 538,050   128% 

 

10 Chi bảo đảm xã hội   76,700   124%  

III 
Chi trả nợ lãi các khoản do chính 

quyền địa phương vay 
1,543 143 0% 0% 

 

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000   0% 0%  

V Dự phòng ngân sách 135,810   0% 0%  

VI 
Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền 

lương 
39,351   0% 0% 

 

B 

CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ 

MỤC TIÊU TỪ NSTW CHO 

NSĐP 

2,019,238 657,011 33% 201% 

 

1 Chương trình mục tiêu quốc gia 601,848 172,925 29% 2027%  

2 
Cho các chương trình dự án quan 

trọng vốn đầu tư 
1,230,299 448,386 36% 150% 

 

3 
Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh 

phí thường xuyên (1) 
187,091 35,700 19% 0% 

 



* Ghi chú: (1) Chưa kể một số nhiệm vụ, chính sách chi thường xuyên cho an sinh xã hội từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục 

tiêu đã chuyển lên phân bổ và giao trong phần chi cân đối ngân sách địa phương  

 


