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BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 

 
 

           I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU,CHI NGÂN SÁCH  

   1/Tình hình thu ngân sách năm 2020 

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

đồng, thực hiện cả năm  là 4.133.111.498 đồng đạt 91% so với dự toán được 

giao,trong đó các nguồn thu chủ yếu như sau :  

-Thuế GTGT: Kế hoạch giao 2.200.000.000 đồng, thực hiện là  2.124.468.499 

đồng tỷ lệ 97% so với kế hoạch giao. Do tình hình dịch bệnh, bão lũ trong năm 

diễn biến phức tạp, các hộ tạm nghỉ, nghỉ hẳn kinh doanh nhiều nên ảnh hưởng tình 

hình thu ngân sách của địa phương.   

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

991.353.751 đồng đạt tỷ lệ 90% so với kế hoạch giao.  

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

hiện là 640.611.069 đồng đạt tỷ lệ 77 % so với kế hoạch giao. Giảm so với cùng kỳ 

năm trước là do kế hoạch giao không sát với bộ thực tế hiện có, trong đó bao gồm 

các trường hợp như sau : biên lai thuế đã nộp nhưng vẫn báo nợ, đã xóa tên mua 

bán chuyển nhượng,giải tỏa, trùng tên… nhưng vẫn còn nợ thuế trong bộ. 

- Phí lệ phí: Kế hoạch giao 345.000.000 đồng, thực hiện là 299.169.007 đồng 

đạt tỷ lệ  87% so với kế hoạch giao. Giảm do tình hình dịch bệnh trong năm phức 

tạpnên lượng hồ sơ tại bộ phận một cửa giảm 

- Thu khác:  Kế hoạch giao 45.000.000 đồng, thực hiện là 77.509.172 đồng tỷ 

lệ 172% so với kế hoạch giao 

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

- Quỹ ĐƠDN: Kế hoạch giao 60.000.000 đồng thực hiện 61.295.000 đồng đạt 

tỷ lệ 103% so với kế hoạch giao  

- Quỹ NN: Kế hoạch giao 250.000.000 triệu đồng, thực hiện  là 367.040.000 

đồng tỷ lệ 147% so với kế hoạch giao.   

- Quỹ BTTE: Kế hoạch giao 30.000.000 đồng, thực hiện 37.120.000 đồng tỷ 

lệ 124%. 

         - Quỹ NCT: Kế hoạch giao 30.000.000 đồng, thực hiên 32.080.000 đồng tỷ lệ 

107% . 



         - Quỹ KH: Kế hoạch giao 15.000.000 đồng, thực hiện 16.010.000 đồng tỷ lệ 

107%. 

         - Quỹ PCTT: Kế hoạch giao 29.700.000 đồng, thực hiện 29.725.000 đồng tỷ 

lệ 100%. 

2/Tình hình chi ngân sách năm 2020 

Tổng chi ngân sách năm 2020 là 15.719.000.000 đồng so với kế hoạch giao là 

18.729.494.827 đồng tỷ lệ 119% bao gồm các khoản chi cụ thể sau: 

- Chi sự nghiệp giáo dục: Kế hoạch là 90.000.000 đồng,thực hiện 32.913.000 

đồng đạt tỷ lệ 37% so với kế hoạch giao  

- Chi sự nghiệp y tế: Kế hoạch 50.000.000 đ, thực hiện 68.232.224 đồng đạt 

tỷ lệ  136% so với kế hoạch giao, tăng so kế hoạch là do hỗ trợ cho trạm y tế tăng 

cường công tác phòng chống dịch bệnh covid 19 trên địa bàn phường.  

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

302.124.810 đồng đạt tỷ lệ 94% so với kế hoạch giao  

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

68.000.000 đồng đạt tỷ lệ 77% so với kế hoạch giao.  

- Chi sự nghiệp phát thanh: Kế hoạch 50.000.000 đồng, thực hiện 13.340.000  

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 

2.975.229.000 đồng tỷ lệ 148% vượt so với kế hoạch giao là do chi nguồn bổ sung 

cấp trên kinh phí hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng khó khăn do dịch Covid 

số tiền là 2.555.200.000 đồng, hỗ trợ phương tiện sinh kế cho đối tương có nguy cơ 

tái nghiện cao : 39.450.000 đồng, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo : 52.822.000 đồng. 

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

9.573.325.713 đồng đạt tỷ lệ 121% so với kế hoạch giao tăng là do chi công tác bầu 

cử TDP : 28.500.000 đồng, hỗ trợ CBKCT thuộc đối tượng tinh giảm biên chế : 

170.955.000 đồng, chi cho tổ giám sát covid cộng đồng, chi cho công tác phòng 

chống dịch bệnh: 461.000.000, trang bị đồ phòng chống bão lụt cho các tiểu ban 

PCBL khu dân cư và ban chỉ đạo : 72.000.000 đồng, kinh phí hoạt động của người 

hoạt động KCT và người tham gia công tác TDP : 459.000.000 đồng, Kinh phí 

tổng kết năm chủ đề trật tự xã hội :10.000.000 đồng.  

- Chi quốc phòng: Kế hoạch 1.110.000.000  đồng, thực hiện 1.177.559.517 

đồng đạt tỷ lệ  106% vượt so với kế hoạch giao là do nhà làm việc cơ quan quân sự 

phường mới được quận đầu tư xây mới nên hỗ trợ kinh phí làm nhà kho để quân tư 

trang, mua sắm đồ dùng nhà bếp, rèm cửa đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho lực 

lượng dân quân. 

- Chi an ninh: Kế hoạch 1.242.000.000  đồng, thực hiện 1.325.779.600 đồng 

đạt tỷ lệ 107% vượt so với kế hoạch giao là do tăng cường công tác ra quân giải 

quyết trật tự đô thị trên địa bàn phường. 

 - Chi sự nghiệp môi trường: Kế hoạch 130.000.000đ, thực hiện 230.550.000 

đồng đạt tỷ lệ 177% so với kế hoạch giao tăng là do tăng cường công tác dọn vệ 

sinh môi trường phòng chống dịch bệnh và sau bão lũ trên địa bàn phường. 



- Chi sự nghiệp kinh tế: Kế hoạch 740.000.000 đ, thực hiện 656.683.293 

đồng đạt tỷ lệ 89% so với kế hoạch giao  

- Chi khác ngân sách: Kế hoạch 672.000.000 đồng ; thực hiện 550.475.000 

đồng tỷ lệ 82% so với kế hoạch.  

- Chi hoàn trả ngân sách cấp trên : 179.216.909 đồng. 

- Chi chuyển nguồn CCTL : 1.576.065.761 đồng. 

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. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG : 
 

           Năm 2020 được sự quan tâm của UBND Quận Thanh Khê ,các ban 

nghành thuộc Quận, sự lãnh đạo của Đảng ủy Phường , sự phối hợp chặt chẽ của 

cac ban nghành đoàn thể và sự nỗ lực của tập thể CBCC cơ quan nên tình hình 

kinh tế đạt được một số kết quả nhất:  

 - Ngay từ đầu năm đã xây dựng kế hoạch thu, tiến hành phân bổ chỉ tiêu thu 

cho tổ dân phố . 

 - Có biện pháp kịp thời nhằm thúc đẩy thu, phí đạt kết quả cao. 

 - Đội thuế phường thường xuyên có kế hoạch thành lập đoàn tổ chức thu, nợ 

đọng, bộ phận ủy nhiệm thu phối hợp cán bộ ủy ban xuống từng tổ dân phố thu 

thuế. 

 - Nguồn thu thuế đảm bảo cho nhiệm vụ chi thường xuyên cũng như các 

hoạt động phát sinh của địa phương. 

 Tuy nhiên, công tác thu ngân sách chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao do 

ảnh hưởng của đại dịch Covid  và tình hình thiên tai bão lụt diễn ra liên tục làm 

cho tình hình sản xuất kinh doanh đình trệ, đời sống nhân dân hết sức khó khăn. 

Đồng thời, một số nhiệm vụ chi cũng phát sinh do phải tập trung công tác phòng 

chống dịch bệnh và phòng chống bão lụt, chăm lo công tác an sinh xã hội và vệ 

sinh môi trường.  

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

ngân sách năm 2020 

  

Nơi nhận:  

- TC Quận ; 

- Lưu: VT, TCKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
Lê Thị Nhât Diệu 
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