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Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020  

 (Kèm theo Tờ trình số 208 /TTr-UBND  ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh) 

 

Thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, kỳ họp thứ 9 về việc dự toán thu, chi 

ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020.   

Trên cơ sở số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của các đơn vị, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố báo cáo đã được Kho bạc nhà nước tỉnh, huyện 

xác nhận và Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII đã kiểm toán. Ủy ban nhân dân 

tỉnh tổng hợp, hoàn thiện và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân 

sách địa phương năm 2020 như sau: 

A. VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

Dự toán thu ngân sách địa phương được Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu 

năm 2020 (trừ số thu bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện): 

8.261.747 triệu đồng. Trong đó, thu cân đối ngân sách 6.278.973 triệu đồng, thu 

bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương 1.982.774 triệu đồng.  

Quyết toán thu ngân sách địa phương 14.874.624 triệu đồng; sau khi loại 

trừ số bổ sung trợ cấp từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện, cấp huyện bổ 

sung cho cấp xã, còn lại 10.880.626 triệu đồng (số liệu chi tiết tại phụ lục số 01 

kèm theo). Tình hình thực hiện như sau: 

I. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

Tổng số quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3.049.918 triệu 

đồng, đạt 86,2% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và bằng 93,4% so với năm 

trước, trong đó:  

1. Thu NSNN tại địa bàn cân đối: 3.031.646 triệu đồng, đạt 116,3% dự 

toán Trung ương giao(1), đạt 86,5% dự toán Hội đồng nhân dân giao và bằng 

93,4% so năm trước. Trong đó, thu nội địa 2.759.970 triệu đồng, đạt 118,1% dự 

toán Trung ương giao, đạt 85,3% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và bằng 

92,5% so với năm trước. Thực hiện một số khoản thu chủ yếu như sau: 

(1) Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương: Thực hiện 618.740 triệu 

đồng, đạt 86,3% dự toán, bằng 96,6% so với năm trước. Số thu khu vực này chủ 

yếu từ số nộp thuế giá trị gia tăng và thuế tài nguyên nước thuỷ điện của các 

Nhà máy thuỷ điện trên địa bàn(2). Số thu các nhà máy thuỷ điện trong năm chưa 

đạt dự toán được giao, nguyên nhân là do thời tiết diễn biến bất thường, lượng 
                   
1 Dự toán thu NSNN trên địa bàn Trung ương giao 2.607.000 triệu đồng (thu nội địa 2.337.000; thu xuất nhập khẩu 270.000 

triệu đồng)  
(2) Dự toán năm 2020 các nhà máy thủy điện lớn trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Nhà máy thủy điện Ya Ly, Nhà máy thủy điện 

Sê San 3, Nhà máy tủy điện Plei Krông, Nhà máy thủy điện Sê San 4, Nhà máy thủy điện Sê San 3A, Công ty Cổ phần Đầu 

tư Điện lực 3 tại Kon Tum) được Bộ Tài chính giao 586 tỷ đồng. 



2 
 

 

mưa trên địa bàn đạt thấp dẫn đến sản lượng điện giảm và không đạt dự toán 

được giao. Bên cạnh đó, ngày 30 tháng 3 năm 2020 Tập đoàn điện lực Việt Nam 

(EVN) đã ban hành Văn bản số 1884/EVN-TCKT về việc giá tính thuế GTGT 

năm 2020 đối với các công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN/GENCO là 

596 đồng/KWh, giảm 10,73 đồng/KWh so với năm 2019. 

 (2) Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương: Thực hiện 36.999 triệu 

đồng, đạt 142,3% dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao, số tuyệt 

đối tăng 10.999 triệu đồng, số thu khu vực này chủ yếu từ Chi nhánh công ty cổ 

phần xăng dầu và dầu khí PV Oil miền trung tại Kon Tum và số thu từ Công ty 

Cao su Chư Mom Ray, Công ty Cao su Sa Thầy.      

(3) Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Thực hiện 7.769 triệu 

đồng, đạt 194,2% dự toán giao, bằng 151,8% so với năm trước. Nguyên nhân 

khoản thu này chủ yếu là từ số nộp thuế còn nợ năm trước của các nhà thầu thi 

công công trình thủy điện Thượng Kon Tum. 

(4) Thu từ thành phần kinh tế ngoài quốc doanh: Thực hiện 723.095 triệu 

đồng, đạt 115,7% dự toán giao, bằng 115% so với năm trước; số thu khu vực 

này vượt dự toán nguyên nhân chủ yếu do trong năm 2020 thu các khoản thu bất 

thường 30.700 triệu đồng (do chuyển nhượng bất động sản, nộp thuế không tính 

tiền chậm nộp các năm trước, kiểm tra các doanh nghiệp giải thể).  

(5) Thuế thu nhập cá nhân: Thực hiện 90.035 triệu đồng, đạt 81,1% dự 

toán giao, bằng 94,1% so với năm trước; số thu này chưa đạt dự toán do thực 

hiện Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 của Quốc hội (hiệu lực thi hành từ 

ngày 01 tháng 7 năm 2020), mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu 

đồng/tháng (tăng 2 triệu đồng so với mức cũ); mức giảm trừ đối với người phụ 

thuộc là 4,4 triệu đồng (tăng 0,8 triệu đồng so với mức cũ) dẫn đến số thu thuế 

thu nhập cá nhân không đạt dự toán giao.  

(6) Thu thuế bảo vệ môi trường: Thực hiện 265.136 triệu đồng, đạt 102% 

dự toán giao, bằng 109,3% so với năm trước. Khoản thu này tương đối ổn định 

qua các năm, chủ yếu là từ thuế bảo vệ môi trường của Chi nhánh Xăng dầu Kon 

Tum và Chi nhánh Công ty CP xăng dầu Dầu khí PV OIL Miền trung tại Kon 

Tum.  

(7) Thu tiền sử dụng đất(3): Thực hiện 279.649 triệu đồng đạt 139,8% dự 

toán giao. Số thu vượt dự toán chủ yếu là do tiến độ bán đấu giá đất các dự án 

khai thác quỹ đất trên địa bàn các huyện, thành phố tăng khá. 

(8) Các khoản thu còn lại: Lệ phí trước bạ 87.863 triệu đồng, đạt 102,2% 

dự toán, bằng 103,1% so năm trước; tiền cho thuê đất 69.646 triệu đồng, đạt 

348,2% dự toán, bằng 61,4% so năm trước(4); thu phí, lệ phí 52.633 triệu đồng, 

đạt 105,3% dự toán (trong đó, phí sử dụng kết cầu hạ tầng trong khu kinh tế 

                   
3 Chưa bao gồm số tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao 
(4) Nguyên nhân tăng so với dự toán là phát sinh thu tiền cho thuê đất siêu thi Coop Mart; Công ty Cổ phần tập đoàn FLC nộp 

tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê. 
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Cửa khẩu quốc tế Bờ Y 9.100 triệu đồng, đạt 130% dự toán), bằng 103,1% so 

năm trước; thu khác ngân sách 96.599 triệu đồng đạt 161% dự toán... 

(9) Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương 

giao: Thực hiện 253.243 triệu đồng(5), chỉ đạt 28,2% dự toán giao. Số thu đạt 

thấp so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, nguyên nhân do ảnh hưởng của 

dịch Covid-19, thị trường đất đai đang diễn biến chậm lại, công tác chuẩn bị, 

đền bù giải phóng mặt bằng một số dự án có quy mô lớn tại địa bàn thành phố 

Kon Tum đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao dự toán tăng thu đầu năm 2020 

chưa đủ điều kiện để đưa ra đấu giá và thực tế nhu cầu các nhà đầu tư đến liên 

hệ với địa phương để đăng ký, tham gia đấu giá các dự án này còn trầm lắng. 

(10) Thu thuế xuất nhập khẩu và giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: 

Nguồn thu điều tiết 100% cho Ngân sách Trung ương, thực hiện 271.651 triệu 

đồng, đạt 100,6% so với dự toán Trung ương, Hội đồng nhân dân tỉnh giao, bằng 

106% thực hiện năm trước.  

(11) Các khoản huy động, đóng góp: 25 triệu đồng. 

2. Vay của ngân sách địa phương (Vay từ nguồn cho vay lại của Chính 

phủ): 18.272 triệu đồng.  

II. Thu ngân sách địa phương 

Tổng thu ngân sách địa phương năm 2020 là 14.874.624 triệu đồng, sau khi 

loại trừ số bổ sung trợ cấp chuyển giao từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp 

huyện (3.298.196 triệu đồng), ngân sách huyện bổ sung cho cấp xã (695.802 

triệu đồng) còn lại 10.880.626 triệu đồng, cụ thể như sau:  

1. Thu cân đối ngân sách địa phương: 10.862.354 triệu đồng (trong đó, 

thu ngân sách tỉnh 9.037.430 triệu đồng, thu ngân sách huyện 1.824.924 triệu 

đồng) gồm: 

(1) Các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 

5.217.766 triệu đồng (gồm: thu cố định và điều tiết 2.502.668 triệu đồng, thu kết 

dư năm trước: 106.080 triệu đồng, thu chuyển nguồn năm 2019 chuyển sang 

2.584.074 triệu đồng, thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 24.919 triệu đồng, thu 

huy động đóng góp 25 triệu đồng). Trong đó: 

a) Thu nội địa cân đối ngân sách địa phương được hưởng (sau khi loại 

trừ: tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, phí sử dụng kết cấu hạ tầng trong khu 

kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tiền lương cơ cấu giá dịch vụ khám chữa bệnh 

y tế…)6 còn lại 1.965.786 triệu đồng, tăng thu so với dự toán Hội đồng nhân 

                   
(5) Số thu phát sinh từ đất dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khai thác quỹ đất, mở rộng không gian đô thị Trung tâm 

phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum 48.627 triệu đồng; tiền đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Trung đoàn 66, Sư đoàn 10 

là 187.837 triệu đồng; tiền thuê đất trả tiền một lần thuộc Trung đoàn 66, Sư đoàn 10 là 16.094 triệu đồng và tiền bán tài sản 

gắn liền với đất thuộc Trung đoàn 66, Sư đoàn 10 là 685 triệu đồng. 
6 Tiền sử dụng đất 516.113 triệu đồng, xổ số kiến thiết 88.008 triệu đồng, Phí sử dụng kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu 

Quốc tế Bờ y: 9.100 triệu đồng, kinh phí tiền lương cơ cấu giá dịch vụ khám chữa bệnh y tế 4.736 triệu đồng; Kinh phí Ban Quản lý 

rừng phòng hộ Thạch Nham nộp trả CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững còn thừa: 6.803 triệu đồng; BHXH nộp trả kinh phí 

BHYT cho đối tượng 5.943 triệu đồng; Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh nộp trả theo Kiến nghị KTNN 3.040 triệu đồng. 



4 
 

 

dân tỉnh giao(7) 162.636 triệu đồng8. Trong đó, tăng thu 70% thực hiện dự toán 

ngân sách địa phương tạo nguồn cải cách tiền lương (CCTL) 127.111 triệu đồng, 

tăng thu ngân sách địa phương còn lại được cân đối chi 35.525 triệu đồng. 

b) Tăng thu nguồn xổ số kiến thiết ngân sách tỉnh so với dự toán Hội đồng 

nhân dân tỉnh giao đầu năm 2020 là 3.008 triệu đồng(9). 

(2) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 5.644.588 triệu đồng. Trong 

đó, bổ sung cân đối ngân sách 3.285.823 triệu đồng; bổ sung có mục tiêu   

2.358.765 triệu đồng, gồm: (i) theo dự toán đầu năm 1.902.112 triệu đồng (trong 

đó vốn nước ngoài thực tế Bộ Tài chính thông báo địa phương ghi thu-ghi chi 

158.167 triệu đồng); (ii) bổ sung có mục tiêu trong năm 456.653 triệu đồng (chi 

tiết tại phụ lục số 03), gồm: Vốn đầu tư 268.300 triệu đồng, kinh phí sự nghiệp 

188.353 triệu đồng.  

2. Vay của ngân sách địa phương: 18.272 triệu đồng. 

III. Phương án phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân 

sách tỉnh 2020: 

Căn cứ quy định của Luật NSNN (tại điểm d khoản 2 Điều 59(10)), sau khi 

rà soát nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2020 và một số nguồn tiết kiệm chi 

ngân sách tỉnh năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình (11) Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh thống nhất phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách 

tỉnh năm 2020(12) tại Thông báo số 28/TB-TTHĐND ngày 08 tháng 6 năm 

2021(13) (chi tiết tại phụ lục 06). 

B. VỀ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

Dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm 2020 là 8.277.847 triệu 

đồng(14). Nhiệm vụ chi ngân sách địa phương là 14.874.624 triệu đồng (bao gồm 

số bổ sung chuyển giao trợ cấp giữa các cấp ngân sách địa phương, chi ngân 

sách cấp dưới nộp lên cấp trên; kinh phí chuyển nguồn, kết dư, tăng thu tiền sử 

dụng đất, tăng thu nguồn xổ số kiến thiết, nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu 

ngoài dự toán đầu năm). Nhiệm vụ chi ngân sách địa phương (sau khi loại trừ 

                   
(7) Dự toán thu NSĐP được hưởng theo phân cấp Hội đồng nhân dân tỉnh giao 2.993.150 triệu đồng; loại trừ tiền sử dụng đất 

(200.000 triệu đồng), xổ số kiến thiết (85.000 triệu đồng), Phí sử dụng kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y 

(7.000 triệu đồng); tăng thu các dự án khai thác quỹ đất 898.000 triệu đồng, còn lại 1.803.150 triệu đồng. 
(8) Ngân sách tỉnh hụt thu -29.627 triệu đồng; trong đó, 50% giảm thu nguồn CCTL -15.280 triệu đồng, số hụt thu còn lại -

14.347 triệu đồng; Ngân sách cấp huyện tăng thu 192.263 triệu đồng, trong đó, 70% nguồn thực hiện CCTL 142.391 triệu 

đồng.  
(9) Dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao 85.000 triệu đồng, thực hiện thu 88.008 triệu đồng. 
(10) Ủy ban nhân dân lập phương án sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách cấp mình, báo cáo Thường trực Hội đồng 

nhân dân quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất 
(11) Văn bản số 853/UBND-KTTH ngày 15 tháng 3 năm 2021 và Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2021. 
(12) Nguồn tăng thu xổ số kiến thiết 3.008 triệu đồng; tăng thu tiền sử dụng đất điều tiết 12% về ngân sách tỉnh 9.976 triệu 

đồng; nguồn tăng thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y 2.100 triệu đồng; các nguồn tiết 

kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2020: 51.505 triệu đồng và nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2019 còn lại chưa phân bổ: 

12.663 triệu đồng 
(13) Thông báo Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách tỉnh 

năm 2020 
(14) Bao gồm kinh phí Trung ương bổ sung mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí Bộ Tài chính giao dự toán 

đầu năm theo Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 (chưa bao gồm: chi chuyển nguồn, kết dư, tăng thu 

năm trước, chi bổ sung trợ cấp, chuyển giao cho ngân sách cấp huyện, xã). 
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chi bổ sung chuyển giao trợ cấp giữa các cấp ngân sách địa phương) là 

10.880.626 triệu đồng(15). 

Tổng số quyết toán chi ngân sách địa phương (bao gồm chi bổ sung cho 

ngân sách cấp dưới, chi chuyển nguồn): 14.811.726 triệu đồng bằng 99,6% so 

với nhiệm vụ chi. Sau khi loại trừ số bổ sung chuyển giao trợ cấp từ cấp tỉnh cho 

huyện và cấp huyện cho xã còn lại 10.817.728 triệu đồng (chi tiết tại phụ lục số 

02), cụ thể như sau:   

I. Chi cân đối ngân sách địa phương: Thực hiện 10.607.701 triệu đồng, 

bằng 97,7% so với nhiệm vụ chi. Tình hình thực hiện một số khoản chi chủ yếu 

(số tương đối được so sánh với nhiệm vụ chi năm 2020) như sau: 

1. Chi đầu tư phát triển: Thực hiện chi toàn tỉnh 2.882.555 triệu đồng, đạt  

66,4% nhiệm vụ chi, trong đó:                 

(1) Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo các lĩnh vực (Quốc 

phòng, an ninh, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, hoạt động kinh tế…):  

2.874.735 triệu đồng, đạt 66,4% nhiệm vụ chi. Trong đó, ghi thu ghi chi vốn 

nước ngoài, vốn vay lại vốn nước ngoài từ Chính phủ cho các dự án đầu tư trên 

địa bàn 159.893 triệu đồng.   

(2) Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công ích   

7.820 triệu đồng, bằng 100% so nhiệm vụ chi; trong đó, chi bổ sung nguồn vốn 

Quỹ phát triển đất tỉnh 7.820 triệu đồng từ nguồn 10% thu tiền sử dụng đất năm 

2020 và nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2019 chuyển sang.  

* Chi đầu tư phát triển ngân sách cấp tỉnh: Thực hiện 1.784.993 triệu 

đồng, đạt 58,8% nhiệm vụ chi. Trong đó, (1) chi đầu tư phát triển cho chương 

trình, dự án theo các lĩnh vực(16) 1.777.173 triệu đồng đạt 58,7% nhiệm vụ chi, 

nếu cộng cả số vốn đã giải ngân (tạm ứng 480.895 triệu đồng) nhưng chưa thanh 

toán thì đạt 74,5% nhiệm vụ chi; Chi đầu tư từ nguồn tiền sử dụng đất trong năm 

để thực hiện dự án 135.531 triệu đồng; ghi thu, ghi chi vốn nước ngoài cho các 

dự án đầu tư trên địa bàn 159.893 triệu đồng, đạt 62,5% so với nhiệm vụ chi; (2) 

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công ích 7.820 triệu 

đồng, bằng 100% so nhiệm vụ chi (trích lập quỹ phát triển đất 7.820 triệu đồng, 

đạt 100%(17)).    

2. Chi trả nợ gốc, lãi vay theo quy định: Thực hiện chi 18.521 triệu đồng 

bằng 96% nhiệm vụ chi (trong đó, trả nợ gốc vay tín dụng ưu đãi Ngân hàng 

phát triển Việt Nam 18.000 triệu đồng, trả lãi các Dự án vay vốn nước ngoài 

của Chính phủ 521 triệu đồng). 

                   
(15) Nhiệm vụ chi NSĐP gồm: Dự toán chi NSĐP Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm 2020 là  8.277.847 triệu đồng, nguồn 

năm trước chuyển sang năm 2020: 2.584.074 triệu đồng (NS tỉnh 1.970.264 triệu đồng, NS cấp huyện, xã    613.810 triệu 

đồng), Trung ương bổ sung trong năm 2020: 456.653 triệu đồng, nguồn kết dư NSĐP năm 2019: 106.080 triệu đồng (NS tỉnh  

19.314 triệu đồng, ngân sách cấp huyện và xã  86.766 triệu đồng); ghi thu ghi chi vốn nước ngoài theo số thực tế. 
(16) (Quốc phòng, an ninh, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, hoạt động kinh tế…)   
(17) Phần tăng thu tiền sử dụng đất năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất bổ sung 

Quỹ Phát triển đất tỉnh 4.976 triệu đồng (tại Thông báo số 49/TB-HĐND ngày 21 tháng 07 năm 2020).  
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3. Chi thường xuyên: Thực hiện 5.113.734 triệu đồng, đạt 78,7% nhiệm 

vụ chi. Trong đó, chi ngân sách cấp tỉnh 1.880.185 triệu đồng, đạt 70,2% nhiệm 

vụ chi. Tình hình thực hiện một số lĩnh vực chủ yếu như sau: 

(1) Chi quốc phòng, an ninh: Thực hiện 179.222 triệu đồng đạt 96,3% so với 

nhiệm vụ chi. Riêng ngân sách cấp tỉnh chi 82.845 triệu đồng, đạt 92,6%, kinh phí 

chuyển nguồn sang năm sau 1.423 triệu đồng (Kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp 

xã: 1.080 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sau 

ngày 30/9 được phép chuyển sang năm sau thực hiên theo quy định: 343 triệu 

đồng).  

(2) Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: Thực hiện 2.041.168 

triệu đồng, đạt 86,1%. Ngân sách tỉnh chi 407.229 triệu đồng, đạt 74,7%, kinh 

phí chuyển nguồn sang năm 2021 tiếp tục thực hiện 50.233 triệu đồng (trong đó: 

nguồn Trung ương bổ sung thực hiện chính sách giáo dục (Chính sách theo 

Nghị định  116/2016/NĐ-CP, học sinh khuyết tật…) 12.817 triệu đồng; Kinh phí 

đào tạo cán bộ cơ sở theo Quyết định 124/QĐ-TTg 1.638 triệu đồng; Kinh phí 

chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp, việc làm 807 triệu đồng; nguồn 

giáo dục tiết kiệm chi cân đối NSĐP 1.887 triệu đồng; chuyển nguồn dự toán sự 

nghiệp giáo dục - đào tạo 32.267 triệu đồng...). 

(3) Chi sự nghiệp y tế: Thực hiện 604.045 triệu đồng đạt 82,0% nhiệm vụ 

chi (trong đó, kinh phí ngân sách hỗ trợ mua, đóng BHYT cho đối tượng người 

nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số vùng khó khăn, người cận nghèo, đối 

tượng chính sách khác 254.590 triệu đồng). Kinh phí chuyển nguồn sang năm 

2021: 110.878 triệu đồng (kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách 

52.255 triệu đồng; nguồn sự nghiệp y tế bổ sung sau 30/9 được chuyển năm sau 

theo quy định của Luật ngân sách nhà nước 1.828 triệu đồng; Chương trình 

mục tiêu y tế dân số 1.704 triệu đồng; Nguồn tiết kiệm chi cân đối NSĐP do 

giảm cấp do tiền lương cơ cấu vào giá dịch vụ sự nghiệp y tế 16.202 triệu đồng; 

giảm cấp sự nghiệp y tế do cơ cấu tiền lương vào giá dịch vụ: 38.889 triệu đồng 

để trích tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định). 

(4) Chi sự nghiệp kinh tế: Thực hiện 620.468 triệu đồng, đạt 64,6% so với 

nhiệm vụ chi. Trong đó chi ngân sách cấp tỉnh 340.992 triệu đồng, đạt 74,1% 

nhiệm vụ chi. Một số nhiệm vụ chi Trung ương bổ sung ngoài dự toán vào thời 

điểm cuối năm 2020: 83.854 triệu đồng (gồm: Kinh phí tạm cấp hỗ trợ khắc 

phục hậu quả mưa lũ 50.000 triệu đồng, Kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường 

của ngân sách trung ương đợt 2 năm 2020: 19.909 triệu đồng; Kinh phí hỗ trợ 

phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 (đợt 2) 

17.755 triệu đồng  ….) chưa kịp giải ngân, thanh toán và quyết toán, được 

chuyển sang năm 2021 tiếp tục thực hiện theo quy định; nguồn sự nghiệp kinh tế 

bổ sung sau 30/9 được chuyển năm sau theo quy định của Luật ngân sách nhà 

nước 72.787 triệu đồng và một số nhiệm vụ chi Trung ương bổ sung có mục tiêu 
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chưa sử dụng hết chuyển nguồn để bảo toàn nguồn ngân sách Trung ương theo 

quy định 55.634 triệu đồng18. 

(5) Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: Thực hiện 1.144.326 triệu 

đồng đạt 92,2% so với nhiệm vụ chi. Ngân sách cấp tỉnh chi 342.489 triệu đồng, 

đạt 79,8% so với nhiệm vụ chi; số còn lại chuyển nguồn sang năm sau theo quy 

định (nguồn thực hiện chính sách tiền lương, kinh phí giao quyền tự chủ chưa sử 

dụng tiếp tục được chuyển sang năm sau, kinh phí bổ sung sau 30/9 được 

chuyển năm sau theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, kinh phí nghiên 

cứu khoa học …). 

(6) Chi đảm bảo xã hội: Thực hiện 202.224 triệu đồng, đạt 92,2% so với 

nhiệm vụ chi; ngân sách cấp tỉnh chi 20.798 triệu đồng đạt 59%, kinh phí 

chuyển nguồn sang năm sau 14.078 triệu đồng (Trong đó: Kinh phí thực hiện 

bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP: 6.961 triệu đồng, kinh phí thực 

hiện chính sách 102/2009/QĐ-TTg 2.084 triệu đồng, kinh phí tiền điện hộ nghèo 

4.116 triệu đồng; Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 867 

triệu đồng...) 

4. Chi chuyển nguồn ngân sách năm 2020 sang năm 2021 (chi tiết tại 

Phụ lục số 04 và 05) 

Chi chuyển nguồn từ nguồn ngân sách địa phương 2.591.891 triệu đồng. 

Trong đó, ngân sách cấp tỉnh 1.859.412 triệu đồng, gồm: Chi đầu tư phát triển  

1.252.646 triệu đồng (trong đó tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi 480.895 triệu 

đồng); chi thường xuyên và các khoản Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp, 

nguồn tăng thu, tiết kiệm chi 606.766 triệu đồng19.  

5. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: Thực hiện 1.000 triệu đồng, bằng 

100% nhiệm vụ chi. 

II. Chi nộp ngân sách cấp trên: 210.027 triệu đồng. 

C. KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG  

I. Quyết toán ngân sách địa phương 

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 14.874.624 triệu đồng 

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 14.811.726 triệu đồng 

3. Kết dư ngân sách địa phương: 62.898 triệu đồng 

II. Quyết toán ngân sách địa phương (sau khi loại trừ số bổ sung chuyển 

giao trợ cấp từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, cấp huyện bổ sung cho 

xã): 

                   
18 Kinh phí quản lý bảo trì đường bộ, kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, kinh phí hỗ trợ tổ chức, 

đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số năm 2020, kinh phí quản lý diện tích rừng tự nhiên của các công ty lâm 

nghiệp phải tạm dừng khai thác theo QĐ 2242/QĐ-TTg, kinh phí thực hiện chính sách sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích 

thủy lợi năm 2019... 
19 Trong đó: Chuyển nguồn tăng thu sử dụng đất ngân sách tỉnh năm 2020: 14.025 triệu đồng; chuyển nguồn tiết kiệm chi 

ngân sách tỉnh năm 2020: 51.505 triệu đồng; chuyển nguồn trả nợ gốc vay KCHKM và trả gốc vay các dự án vay lại từ 

nguồn vốn nước ngoài của Chính phủ 7.143 triệu đồng; chuyển nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo quy định 

256.371 triệu đồng; chuyển nguồn dự toán các đơn vị theo quy định: 135.941 triệu đồng và một số nguồn trung ương bổ sung 

có mục tiêu vào thời điểm cuối năm được chuyển nguồn sang năm 2020 theo qui định 
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1. Tổng thu ngân sách địa phương: 10.880.626 triệu đồng 

2. Tổng chi ngân sách  địa phương: 10.817.728 triệu đồng 

3. Kết dư ngân sách địa phương: 62.898 triệu đồng 

4. Kết dư nguồn cân đối ngân sách địa phương 62.898 triệu đồng. Trong 

đó: ngân sách cấp tỉnh 28.287 triệu đồng; ngân sách cấp huyện 25.134 triệu 

đồng, ngân sách cấp xã 9.477 triệu đồng chuyển sang thu ngân sách năm 2021 

để chi theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. 

Kết thúc năm 2020 công tác xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước cuối 

năm đã được triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN năm 2015 

(tại khoản 3 Điều 64). Theo đó, một số nội dung chi của các sở, ngành, đơn vị 

dự toán khối tỉnh đã hết nhiệm vụ chi thuộc lĩnh vực chi thường xuyên (trừ các 

khoản chi cho con người, nguồn cải cách tiền lương, kinh phí tự chủ, đề tài khoa 

học và một số khoản chi đương nhiên chuyển nguồn sang năm sau theo quy 

định) hủy dự toán và đưa vào kết dư ngân sách tỉnh theo quy định.  

 Theo quy định tại Khoản 1 Điều 72 Luật NSNN: Kết dư ngân sách cấp 

tỉnh được sử dụng để chi trả nợ gốc và lãi các khoản vay của ngân sách nhà 

nước. Trường hợp còn kết dư ngân sách thì trích 50% vào quỹ dự trữ tài chính 

cùng cấp; trích 50% còn lại vào thu ngân sách năm sau. Cụ thể: trả nợ gốc và 

lãi vay các dự án vay lại từ nguồn vốn nước ngoài của Chính phủ 8.400 triệu 

đồng (Chi tiết phụ lục 08 kèm theo). 

5. Lũy kế Quỹ dự trữ tài chính địa phương đến hết niên độ năm 2020 là 

91.597 triệu đồng; trong đó, số dư đầu kỳ 77.700 triệu đồng, phát sinh tăng trong 

năm 2020 là 13.897 triệu đồng (bao gồm: bổ sung từ kết dư ngân sách tỉnh năm 

2019 là 12.171 triệu đồng, trích lập theo dự toán năm 2020 là 1.000 triệu đồng, 

lãi thu được trong năm 726 triệu đồng). 

6. Số liệu báo cáo quyết toán NSĐP năm 2020 chính thức trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh xem xét, phê chuẩn Ủy ban nhân dân tỉnh có cập nhật, điều chỉnh 

một số khoản thu, chi so với số liệu báo cáo tại thời điểm kiểm toán ngân sách 

địa phương năm 2020 tại Văn bản số 122/KTNN-TH ngày 25 tháng 6 năm 2021 

(thuyết minh chi tiết tại biểu số 07), nguyên nhân:  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015: Tại khoản 2 Điều 70 quy định 

Ủy ban nhân dân tỉnh lập báo cáo quyết toán ngân sách địa phương gửi Bộ Tài 

chính, Kiểm toán Nhà nước trước ngày 01 tháng 10 năm sau; tại khoản 5 Điều 

69 quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, lập quyết toán ngân sách địa 

phương trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa 

phương trước ngày 31 tháng 12 năm sau. Tuy nhiên, thực hiện Quyết định số 

375/QĐ-KTNN ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về 

việc kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Kon Tum (từ ngày 17 

tháng 3 năm 2021 đến ngày 15 tháng 5 năm 2021) trong thời gian này Sở Tài 

chính và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đang rà soát, tổng hợp số liệu 

thu, chi nên vẫn còn một số nội dung thu, chi sau khi Kiểm toán Nhà nước Khu 
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vực XII kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 có chỉnh lý tăng, giảm so 

với số liệu tại thời điểm kiểm toán, nhằm đảm bảo công tác quyết toán theo quy 

định hiện hành.   

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 

2016-2020. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tình hình 

hạn hán kéo dài, Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ban, ngành của tỉnh đã có 

nhiều nỗ lực, phấn đấu để thực hiện tốt các Nghị quyết của Quốc hội, Chính 

phủ, các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2020. Công tác phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách địa phương năm 

2020 các cấp chính quyền địa phương và đơn vị dự toán đã triển khai thực hiện 

theo Luật ngân sách Nhà nước, văn bản quy định, hướng dẫn Chính phủ, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và phù hợp với đặc thù của địa phương; quản lý, 

điều hành ngân sách có hiệu quả, sắp xếp các nguồn để đảm bảo thực hiện dự 

toán chi ngân sách được Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trong năm 2020, Ủy ban 

nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành yêu cầu các đơn vị, 

địa phương, cơ quan Tài chính, Thuế, Kho bạc Nhà nước tăng cường các biện 

pháp quản lý thu, chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định phù 

hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các đơn vị thực hiện công tác khóa 

sổ, lập báo cáo quyết toán cơ bản đầy đủ theo quy định của Luật NSNN, hướng 

dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC 30 tháng 12 

năm 2016; số liệu quyết toán tổng hợp thu, chi ngân sách địa phương đã đối 

chiếu khớp đúng giữa cơ quan Tài chính - Thuế - Kho bạc nhà nước đến ngày 21 

tháng 9 năm 2021.  

Trên đây là báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2020, Uỷ ban 

nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII, kỳ họp thứ 2 xem xét, 

phê chuẩn./. 
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