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BÁO CÁO 
Tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 

và biện pháp quản lý điều hành thu chi ngân sách 

6 tháng cuối năm 2020 (số liệu tính đến ngày 31/05/2020) 

 

I.TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU-CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG 

ĐẦU NĂM 2020 

Trong 6 tháng đầu năm được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng 

ủy, sự phối hợp của các ban nghành đoàn thể, ngay từ đầu năm UBND phường  

đã đề ra rất nhiều biện pháp để đảm bảo tiến độ thu ngân sách đạt được những 

kết quả như sau :  

1. Tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 (có 

báo cáo kèm theo) 

a)Tình hình thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2020  

Tổng thu ngân sách trên địa bàn phường kế hoạch giao là 4.525.000.000 

đồng, thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 là 2.016.748.073 đồng tỷ lệ 45% . 

Trong đó các nguồn thu chủ yếu như sau:  

- Thuế GTGT: Kế hoạch giao 2.200.000.000 đồng, thực hiện là  

1.017.336.000 đồng tỷ lệ 46% so với kế hoạch giao. 

- Thuế thu nhập cá nhân: Kế hoạch giao 1.100.000.000 đồng thực hiện 

478.308.000 đồng đạt tỷ lệ 43% so với kế hoạch giao.  

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Kế hoạch giao 830.000.000 đồng, 

thực hiện là 331.091.000 đồng đạt tỷ lệ 40% so với kế hoạch giao. 

 - Phí lệ phí: Kế hoạch giao 345.000.000 đồng, thực hiện là 185.348.000 

đồng đạt tỷ lệ  54% so với kế hoạch giao. 

- Thu khác:  Kế hoạch giao 45.000.000 đồng, thực hiện là 4.665.073 đồng 

tỷ lệ 10% so với kế hoạch giao. 

* Tình hình thu các quỹ độc lập ngân sách 6 tháng đầu năm 2020:   

- Quỹ ĐƠDN: Kế hoạch giao 60.000.000 đồng thực hiện 60.045.000 đồng 

đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch giao  

- Quỹ NN: Kế hoạch giao 200.000.000 triệu đồng, thực hiện  là 

120.000.000 đồng tỷ lệ 60% so với kế hoạch giao.   

- Quỹ BTTE: Kế hoạch giao 30.000.000 đồng, thực hiện 30.000.000 đồng 

tỷ lệ 100%. 
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         - Quỹ NCT: Kế hoạch giao 30.000.000 đồng, thực hiên 30.000.000 đồng tỷ 

lệ 100% . 

         - Quỹ KH: Kế hoạch giao 15.000.000 đồng, thực hiện 15.000.000 đồng tỷ 

lệ 100%. 

         - Quỹ PCTT: Kế hoạch giao 29.700.000 đồng, thực hiện 29.700.000 đồng 

tỷ lệ 100%. 

b) Tình hình chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 

Tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 là 15.719.000.000 đồng thực 

hiện 6 tháng đầu năm 2020 là 5.708.051.699 đồng tỷ lệ 36% so với kế hoạch bao 

gồm các khoản chi cụ thể sau:  

- Chi sự nghiệp giáo dục: Kế hoạch 90.000.000 đ, thực hiện 5.000.000 

đồng đạt tỷ lệ  6% so với kế hoạch giao.  

- Chi sự nghiệp y tế: Kế hoạch 50.000.000 đ, thực hiện 29.852.224 đồng 

đạt tỷ lệ  60% so với kế hoạch giao.  

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: Kế hoạch 323.000.000 đồng, thực hiện 

116.045.000 đồng đạt tỷ lệ 36% so với kế hoạch giao  

- Chi sự nghiệp phát thanh: Kế hoạch 50.000.000 đồng, thực hiện 

15.000.000 đồng đạt tỷ lệ 30% so với kế hoạch giao  

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao: Kế hoạch 88.000.000 đồng, thực hiện 

20.440.000 đồng đạt tỷ lệ 27% so với kế hoạch giao.  

- Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: Kế hoạch 200.000.000 đồng, thực hiện 

142067000 đồng đạt tỷ lệ 71% so với kế hoạch giao  

- Chi quản lý hành chính: Kế hoạch 7.918.000.000 đồng, thực hiện 

3.465.866.961 đồng đạt tỷ lệ 44% so với kế hoạch giao.  

- Chi quốc phòng: Kế hoạch 1.110.000.000  đồng, thực hiện 543.182.514 

đồng đạt tỷ lệ  49% so với kế hoạch giao  

- Chi an ninh: Kế hoạch 1.242.000.000  đồng, thực hiện 558.288.000 đồng 

đạt tỷ lệ 45% so với kế hoạch giao. 

  -Chi sự nghiệp môi trường: Kế hoạch 130.000.000đồng, thực hiện 

56.740.000 đồng đạt tỷ lệ 44% so với kế hoạch giao  

- Chi sự nghiệp kinh tế: Kế hoạch 740.000.000đồng, thực hiện 

112.095.000 đồng đạt tỷ lệ 15% so với kế hoạch giao  

-Chi khác ngân sách: Kế hoạch 672.000.000 đồng, thực hiện 463.475.000  

đồng tỷ lệ 69% so với kế hoạch.  

Nhìn chung công tác quản lý điều hành chi ngân sách nhà nước đảm bảo 

chặt chẽ đúng chế độ. Các nhiệm vụ chi cơ bản được đảm bảo theo đúng dự toán 

đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế chính trị của địa 

phương. 
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II.TÌNH HÌNH THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020  

Dự báo tình hình trong 6 tháng cuối năm 2020 còn nhiều khó khăn ảnh 

hưởng không nhỏ đến khả năng thu ngân sách đặc biệt thuế NQD.Chính vì vậy 

cần có sự tập trung để phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch Quận giao. 

Dự ước thu ngân sách 6 tháng cuối năm đạt tỷ lệ 55% kế hoạch năm. 

Dự ước chi ngân sách 6 tháng cuối năm đạt tỷ lệ 45% kế hoạch năm. 

III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC, ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG 

CUỐI NĂM 2020 

1.Về thu ngân sách 

 Để thực hiện tốt công tác thu thuế , Hội đồng tư vấn thuế theo dõi, giám 

sát việc chấp hành chính sách thuế của các hộ kinh doanh, chỉ đạo đội thuế và 

UNT thuế (Bưu điện 2) triển khai thu có hiệu quả, giảm số nợ đọng xuống mức 

thấp nhất hạn chế tối đa số hộ nợ đọng, khai thác các nguồn thu thuế xây dựng 

tư nhân, cho thuê mặt bằng, khai thác các hộ kinh doanh cố định mới phát sinh 

trên địa bàn phường. 

Lập kế hoạch hàng tháng, thành lập tổ đôn đôc thu nhằm tăng cường công 

tác thu, có biện pháp chống thất thu và nợ đọng thuế; thực hiện tốt việc phối hợp 

giữa đội thuế, công an, đội quy tắc; có biện pháp mạnh đối với một số trường 

hợp chây ỳ không chịu nộp; lập thủ tục đầy đủ để đề nghị các cấp có biện pháp 

xử lý các hộ kinh doanh chây ỳ để làm gương cho các hộ khác; tổ chức làm việc 

ngoài giờ để kịp thời giải quyết các tồn đọng nhằm  phấn đấu hoàn thành chỉ 

tiệu kế hoạch. 

Bộ phận UNT thuế SDĐPNN làm việc với Chi cục thuế khu vực Thanh 

Khê - Liên Chiểu về nợ đọng từ năm 2012 đến nay trong nhân dân.   

2. Quản lý điều hành chi ngân sách   

Tổ chức điều hành quản lý chi NSNN chặt chẽ đúng quy định điều hành 

chi trong phạm vị dự toán được giao, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà 

nước đảm bảo cân đối thu chi ngân sách trong 6 tháng cuối năm 2020.  

Thực hiện có hiệu quả chủ trương thực hành tiết kiệm chống lãng phí, 

chống tham nhũng công khai minh bạch trong tài chính ngân sách.   

Trên đây là báo cáo của UBND Phường về tình hình thực hiện dự toán thu 

chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 và biện pháp quản lý điều hành ngân sách 6 

tháng cuối năm 2020./.  

Nơi nhận:  

- Đảng ủy, HĐND (báo cáo); 

- Lưu: VT, TCKT, 26. 

CHỦ TỊCH 

 

 
Lê Thị Nhật Diệu 
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