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BÁO CÁO
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán
thu, chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2020
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính
về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp
ngân sách;
Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, kỳ họp thứ 12, về dự toán thu ngân sách nhà nước trên
địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020.
Căn cứ Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Lai Châu về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Lai Châu về giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm
2020.
Trên cơ sở kết quả thực hiện thu, chi ngân sách địa phương (sau đây viết
tắt là NSĐP) 9 tháng năm 2020. Sở Tài chính báo cáo công khai số liệu, thuyết
minh dự toán thu, chi NSĐP 9 tháng năm 2020 như sau:
I. Tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP 9 tháng năm 2020
1. Về thực hiện dự toán thu
Tổng nguồn thu ngân sách nhà nước (sau đây viết tắt là NSNN) trên địa
bàn: Thực hiện là 8.079.606 triệu đồng, bằng 94% so với dự toán Hội đồng nhân
dân (sau đây viết tắt là HĐND) tỉnh giao, tăng 01% so với cùng kỳ năm trước,
trong đó:
a) Tổng thu NSNN trên địa bàn: Thực hiện là 1.453.824 triệu đồng, đạt 68%
so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 73% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm:
- Thu nội địa: Thực hiện là 1.351.806 triệu đồng, đạt 64% so với dự toán
HĐND tỉnh giao, bằng 90% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:
+ Thu từ doanh nghiệp nhà nước: Thực hiện là 602.708 triệu đồng, đạt 52%
so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 80% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên
nhân số thu từ thủy điện đạt thấp và giảm so với cùng kỳ năm trước (số thuế nộp
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9 tháng năm 2020 của các công trình thủy điện giảm khoảng 149 tỷ đồng so
cùng kỳ năm 2019) do thời tiết hạn hán kéo dài của năm 2019 kéo sang năm
2020, lưu lượng nước về hồ luôn ở mức thấp hơn so với lưu lượng về hồ trung
bình nhiều năm dẫn đến sản lượng giảm thấp nhất trong các năm qua; do anh
hưởng của dịch bệnh dẫn tới hoạt động của các doanh nghiệp khác trên địa bàn
kém hiệu quả thu ngân sách giảm.
Một số đơn vị cổ phần hóa, số thu được chuyển sang khu vực kinh tế ngoài
quốc doanh (như: Công ty cổ phần quản lý và XD Cầu đường 3 tỉnh Lai Châu;
Công ty CPXD và quản lý đường bộ 1 tỉnh Lai Châu; Công ty CP Môi trường
đô thị Lai Châu; Công ty CP thương mại Sìn Hồ Lai Châu; Công ty CP thương
mại Lai Châu) dẫn đến giảm nộp ngân sách từ doanh nghiệp nhà nước giảm; một
số đơn vị khác (Công ty cổ phần thương mại Mường Tè; Công ty trách nhiệm hữu
hạn thủy điện Mường Tè) do tác động Covid-19 hoạt động kém hiệu quả dẫn đến
thu ngân sách giảm.
+ Thu từ khu vực ngoài quốc doanh: Thực hiện là 279.092 triệu đồng, đạt
97% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.
Khoản thu này đạt khá cao do Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các cơ
quan thu đẩy mạnh công tác thu tiền thuế nợ đọng thuế. Tuy nhiên, 9 tháng đầu
năm do tác động của dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất, kinh doanh đình
trệ cùng với việc nhà nước thực hiện các chính sách gia hạn nộp thuế và tiền sử
dụng đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020; nếu loại trừ tiền thu
hồi nợ đọng thuế thì thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt rất thấp chỉ đạt 34%
dự toán HĐND tỉnh giao.
+ Thuế thu nhập cá nhân: Thực hiện là 28.096 triệu đồng, bằng 97% so với
dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Khoản thu này
tăng cao là do có số phát sinh của khoản thu không thường xuyên 3.000 triệu
đồng của Doanh nghiệp Minh Hiếu huyện Mường Tè.
+ Lệ phí trước bạ: Thực hiện là 37.433 triệu đồng, đạt 66% so với dự toán
HĐND tỉnh giao và bằng 93% so với cùng kỳ năm trước. Khoản thu này chủ yếu
phát sinh từ hoạt động mua bán, chuyển nhượng, đăng ký mới xe ô tô, xe máy và
thị trường chuyển nhượng nhà đất, mua bán bất động sản trên địa bàn tỉnh. Tuy
nhiên do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 dẫn tới hoạt động mua bán, chuyển
nhượng xe ô tô, xe máy giảm, thị trường bất động sản trầm lắng cùng với chính
sách giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới
hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước theo Nghị quyết số 84/NĐ-CP
ngày 29/5/2020 của Chính phủ.
+ Khoản thu từ phí, lệ phí: Thực hiện là 29.398 triệu đồng, đạt 60% so với
dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 97% so với cùng kỳ năm trước. Khoản thu này đạt
tỷ lệ thấp là do ảnh hưởng của dịch Covid-19; chính sách Biên mậu của phía
Trung Quốc thay đổi thắt chặt quản lý các hàng tạm nhập, tái xuất qua lối mở dẫn
tới số thu từ phí kết cấu hạ tầng giảm.
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+ Các khoản thu về nhà, đất: Thực hiện là 126.276 triệu đồng, trong đó:
Thu từ tiền sử dụng đất: Thực hiện là 77.024 triệu đồng, đạt 49% với dự
toán HĐND tỉnh giao, bằng 74% so với cùng kỳ năm trước. Khoản thu này đạt
thấp do thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh trầm lắng, các huyện, thành phố
hiện mới đang xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất chưa triển khai tổ
chức đấu giá quyền sử dụng đất nên số thu đạt thấp. Số thu phát sinh chủ yếu của
các huyện, thành phố trúng đấu giá quyền sử dụng đất từ cuối năm 2019 thực hiện
nộp ngân sách năm 2020.
Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước: Thực hiện là 49.173 triệu đồng, tắng
3,7 lần với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước.
Khoản thu này tăng cao do phát sinh một số khoản thu bất thường từ tiền thuê đất
trả một lần cho cả thời gian thuê đối với việc đấu giá đất gắn liền với tài sản của:
Chợ huyện Tân Uyên: 39.747 triệu đồng; Chợ huyện Sìn Hồ: 6.900 triệu đồng; đấu
giá đất trả một lần khu đất thương mại huyện Nậm Nhùn: 2.000 triệu đồng.
+ Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: Thực hiện là 60.764 triệu
đồng, đạt 41% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 38% so với cùng kỳ năm
trước. Số thu đạt thấp do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, một số đơn vị
gặp khó khăn về kinh tế nên chưa kịp thời nộp vào NSNN; do Quốc hội Dự thảo
Nghị quyết về miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh
nghiệp khai thác nước để sản xuất, kinh doanh trong năm 2020. Bên cạnh đó, số
thu cấp quyền khai thác khoảng sản năm 2020 của Công ty Thủy điện Sơn La đã
hạch toán nộp tháng 12 năm 2019.
+ Thu khác ngân sách: Thực hiện là 70.811 triệu đồng, tăng 77% so với
HĐND tỉnh giao, tăng 74% với cùng kỳ năm trước. Khoản thu này tăng cao là
do làm tốt công tác đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các kết luận của
Thanh tra, kiểm toán; thu xử phạt vi phạm hành chính và thẩm tra quyết toán dự
án hoàn thành; thu từ đấu giá quyền sử dụng đất gắn tài sản của chợ Sìn Hồ,
Tân Uyên và Công ty Điện lực Lai Châu hoàn trả ngân sách tỉnh vốn lưới
điện hạ áp nông thôn tỉnh Lai Châu phần ngân sách địa phương đã nộp trả các
năm trước.
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: Thực hiện là 28.023 triệu đồng, đạt
93% so với dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 85% so với cùng kỳ năm trước.
b) Thu NSĐP hưởng theo phân cấp: Thực hiện là 1.321.502 triệu đồng, đạt
69% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 99% so với cùng kỳ năm trước.
2. Về thực hiện dự toán chi NSĐP: Tổng chi NSĐP Thực hiện là
5.847.356 triệu đồng, đạt 68% so với HĐND tỉnh giao, tăng 11% so với cùng kỳ
năm trước. Cụ thể như sau:
a) Chi cân đối NSĐP: Thực hiện là 4.334.093 triệu đồng, đạt 66% so với
HĐND tỉnh giao, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm:
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- Chi đầu tư phát triển: Thực hiện là 467.462 triệu đồng, đạt 59% so với
dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.
- Chi thường xuyên: Thực hiện là 3.866.592 triệu đồng, đạt 70% so với dự
toán HĐND tỉnh giao, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:
+ Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo: Thực hiện là 1.543.176 triệu đồng, đạt
61% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 99% so với cùng kỳ năm trước;
+ Chi sự nghiệp Y tế dân số và gia đình: Thực hiện là 515.765 triệu đồng,
đạt 74% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước;
b) Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho NSĐP:
Thực hiện là 1.426.565 triệu đồng, đạt 74% so với dự toán HĐND tỉnh giao,
tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:
+ Chi thực hiện dự án chương trình mục tiêu quốc gia: Thực hiện là
749.694 triệu đồng (đã bao gồm giải ngân từ nguồn chuyển nguồn), đạt 72% so
với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 89% so với cùng kỳ năm trước.
+ Chi thực hiện một số chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác: Thực hiện
là 551.002 triệu đồng (đã bao gồm giải ngân từ nguồn chuyển nguồn), đạt 85%
so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 91% so với cùng kỳ năm trước.
(Chi tiết theo biểu số 01, 02, 03 đính kèm)
II. Đánh giá chung
1. Về thu ngân sách
Địa phương đã chủ động triển khai quyết liệt nhiều biện pháp quản lý thu,
kiện toàn ban chỉ đạo chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, đẩy mạnh thanh
kiểm tra, các hoạt động giám sát của các cấp, các ngành cùng với việc cải cách
thủ tục hành chính thuế đã tạo điều kiện khai thác tập trung các nguồn thu trên
địa bàn đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Tuy nhiên, do tình hình dịch
bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh
doanh bị đình trệ, thời tiết mưa ít ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy
thủy điện trên địa bàn, cùng với việc Chính phủ ban hành các chính sách gia hạn
thời hạn nộp thuế và tiền sử dụng đất; Quốc hội Dự thảo Nghị quyết về miễn thu
tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước
để sản xuất, kinh doanh trong năm 2020 đã tác động rất lớn đến thu ngân sách
nhà nước trên địa bàn.
2. Về chi ngân sách
Công tác quản lý chi NSNN chặt chẽ, đã thực hiện phân khai chi tiết ngay
từ đầu năm nguồn kinh phí chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc
gia, kinh phí thực hiện các đề án, nghị quyết của tỉnh. Hướng dẫn và phân bổ kinh
phí chi trả kịp thời việc chi trả chế độ chính sách cho công tác phòng chống dịch
bệnh, chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, khắc phục
hậu quả thiên tai. Đảm bảo đủ nguồn thanh toán theo dự toán được giao, ưu tiên
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bố trí kinh phí chi sự nghiệp giáo dục đào tạo, y tế, chính sách an sinh xã hội và
đề án, nghị quyết, các kết luận của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân
dân tỉnh. Chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc về các thủ tục đầu tư, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để
đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư; đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công,
và giải ngân vốn đầu tư, xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn đối với các dự án
không đảm bảo tiến độ để thực hiện giải ngân hết số vốn đã được giao. Công tác
kiểm tra, kiểm soát chi NSNN được tăng cường đã góp phần nâng cao kỷ luật tài
chính và hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.
Trên đây là Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện
dự toán thu, chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2020.
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