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BÁO CÁO
Công khai tình hình thực hiện dự toán
ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2019
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Nghị định số 163/NĐCP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của
Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các
cấp ngân sách;
UBND tỉnh Quảng Nam công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách
địa phương 9 tháng đầu năm 2019, như sau:
I. VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2019:
17.659 tỷ đồng, đạt 76% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 103% so với cùng kỳ,
trong đó:
a) Thu nội địa
Thực hiện thu nội địa 9 tháng đầu năm 2019 là 13.512 tỷ đồng, đạt 73%
dự toán, trong đó thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết là
12.494 tỷ đồng, đạt 71% so với dự toán, bằng 96% so với cùng kỳ năm trước.
Đa số nguồn thu đều đạt và vượt tiến độ thu so với dự toán; riêng thu từ khu vực
doanh nghiệp nhà nước đạt 45% dự toán và doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt
68% dự toán là chưa đạt tiến độ thu theo dự toán giao.
Đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước: chiếm tỷ trọng lớn trong khu
vực này là nguồn thu từ thủy điện. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay thời tiết khô
hạn dẫn đến sản lượng điện thương phẩm không đạt kế hoạch nên số thuế nộp
ngân sách không đạt tiến độ dự toán giao.
Đối với khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh, chiếm tỷ trọng lớn trong
khu vực này là thu từ Công ty ô tô Trường Hải. Tuy nhiên, năm 2019, các doanh
nghiệp nhập khẩu ô tô từ các nước ASEAN đã đáp ứng điều kiện tại Nghị định
số 116/2017/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện nhập khẩu ô tô, nên lượng ô tô
nhập khẩu tăng cao so với năm trước, cạnh tranh với ô tô lắp ráp trong nước. Do
đó, sản lượng tiêu thụ ô tô của Công ty Trường Hải không đạt kế hoạch, dẫn đến
số thuế nộp ngân sách không đạt tiến độ dự toán giao.
b) Thu thuế Xuất nhập khẩu
Thực hiện 9 tháng đầu năm là 4.148 tỷ đồng, đạt 90% dự toán HĐND tỉnh
giao, tăng 25% so với cùng kỳ.
2. Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp 9 tháng
đầu năm là 11.952 tỷ đồng, đạt 73% dự toán HĐND tỉnh giao.

II. VỀ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2019 Hội đồng nhân dân tỉnh giao
là 26.900 tỷ đồng (đã bao gồm số chuyển nguồn kế hoạch vốn đầu tư năm 2018
sang năm 2019 là 3.775 tỷ đồng), thực hiện 9 tháng đầu năm là 11.936 tỷ đồng,
đạt 44% dự toán giao. Cơ bản các nhiệm vụ chi đều bám sát dự toán giao, cụ
thể:
1. Chi cân đối ngân sách: thực hiện 9 tháng đầu năm là 10.924 tỷ đồng,
đạt 46% dự toán giao. Trong đó:
a) Chi đầu tư phát triển: Thực hiện 9 tháng đầu năm: 3.920 tỷ đồng, đạt
46% dự toán đầu năm.
b) Chi thường xuyên: Thực hiện 9 tháng đầu năm: 7.002 tỷ đồng, đạt 59%
dự toán, các nhiệm vụ chi đều bám sát dự toán đầu năm.
c) Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay: 9 tháng đầu
năm 0,338 tỷ đồng, đạt 2% dự toán (do thực hiện trả nợ lãi vay theo số thực tế
phát sinh).
d) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1,450 tỷ đồng, đạt 100% dự toán tỉnh
giao.
2. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho
ngân sách địa phương: Dự toán HĐND tỉnh giao là 3.088 tỷ đồng, ước thực
hiện 9 tháng đầu năm là 1.013 tỷ đồng, đạt 33% dự toán giao.
3. Chi trả nợ gốc: Dự toán giao là 55,7 tỷ đồng, thực hiện 25,3 tỷ đồng,
đạt 45% dự toán giao (do trả nợ theo cam kết hợp đồng).
(Chi tiết tại biểu số 59/CK-NSNN, 60/CK-NSNN, 61/CK-NSNN kèm theo)
UBND tỉnh công bố công khai để các cơ quan, đơn vị biết theo dõi, chỉ
đạo và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- TT TU, HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP, các phòng chuyên viên;
- Lưu:VT, KTTH.
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