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UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         
    

 

BÁO CÁO THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN 

THU, CHI NSĐP TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2019 

(Kèm theo Công văn số           /STC-NS ngày 15/01/2020 

của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng) 

 
 

 

I. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 

Tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 

2019 là 4.077.838 triệu đồng, đạt 135,93% so với dự toán năm và bằng 

135,77% so với cùng kỳ năm trước (thu ngân sách địa phương được hưởng 

theo phân cấp là 3.781.753 triệu đồng, đạt 139,29% so với dự toán năm và 

bằng 164,33% so với cùng kỳ năm trước), trong đó: 

1. Thu nội địa 3.991.095 triệu đồng, đạt 135,29% so với dự toán năm, 

bằng 164,54% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: 

a) Các khoản thu nội địa đạt tỷ lệ cao trên 100% dự toán năm: 

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 183.922 triệu đồng, đạt 

107,56% so với dự toán năm và bằng 110,59% so với cùng kỳ năm trước. 

- Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 11.466 triệu 

đồng, đạt 1.146,6% so với dự toán năm và bằng 17,08% so với cùng kỳ năm 

trước. 

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 1.177.190 triệu đồng, đạt 

134,54% so với dự toán năm và bằng 125,76% so với cùng kỳ năm trước. 

- Thuế thu nhập cá nhân 344.801 triệu đồng, đạt 116,88% so với dự 

toán năm và bằng 121,87% so với cùng kỳ năm trước. 

- Lệ phí trước bạ 196.046 triệu đồng, đạt 130,70% so với dự toán năm 

và bằng 127,56% so với cùng kỳ năm trước. 

- Các khoản thu về nhà, đất 536.344 triệu đồng, đạt 454,53% so với dự 

toán năm và bằng 218,89% so với cùng kỳ năm trước. Các khoản thu về nhà, 

đất đạt cao là do các công ty nộp tiền sử dụng đất và nộp tiền thuê đất của các 

dự án trên địa bàn tỉnh. 

- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 1.153.851 triệu đồng, đạt 128,21% 

so với dự toán năm và bằng 122,24% so với cùng kỳ năm trước. 

b) Ngoài ra, còn có 3 khoản thu không đạt dự toán: 
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 - Thuế bảo vệ môi trường 208.093 triệu đồng, đạt 86,71% so với dự 

toán năm và bằng 138,91% so với cùng kỳ năm trước. 

 - Thu phí, lệ phí 67.851 triệu đồng, đạt 90,47% so với dự toán năm và 

bằng 108,36% so với cùng kỳ năm trước. 

 - Các khoản thu khác ngân sách 97.625 triệu đồng, đạt 78,10% so với 

dự toán năm và bằng 57,76% so với cùng kỳ năm trước. 

2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 86.743 triệu đồng, đạt 173,49% so 

với dự toán năm và bằng 15,01% so với cùng kỳ năm trước. 

(Chi tiết theo Biểu số 60/CK-NSNN đính kèm) 

II. Chi ngân sách địa phương: 

Tổng chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2019 là 10.927.363 

triệu đồng, đạt 110,63% so với dự toán năm và bằng 159,58% so với cùng kỳ 

năm trước; trong đó: 

1. Chi cân đối ngân sách địa phương: 

a) Chi đầu tư phát triển 2.931.278 triệu đồng, đạt 163,27% so với dự 

toán năm và bằng 161,00% so với cùng kỳ năm trước. Số chi đầu tư đạt cao là 

do các chủ đầu tư thanh toán từ nguồn chi chuyển nguồn năm 2018 sang năm 

2019 tiếp tục, chi từ nguồn kết dư năm 2018 theo quy định của Luật Đầu tư 

công. 

b) Chi thường xuyên 6.326.662 triệu đồng đạt 105,02% so với dự toán 

năm và bằng 154,21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: 

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2.806.461 triệu đồng, 

đạt 105,95% so với dự toán năm và bằng 104,16% so với cùng kỳ năm trước, 

nguyên nhân do tăng lương cơ sở và chi từ nguồn bổ sung của ngân sách 

Trung ương (ngoài dự toán giao đầu năm). 

- Chi sự nghiệp y tế 1.277.978 triệu đồng, đạt 180,90% so với dự toán 

năm và bằng 128,86% so với cùng kỳ năm trước. Chi sự nghiệp y tế đạt cao là 

do thực hiện mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng do ngân sách nhà nước hỗ 

trợ từ nguồn bổ sung của ngân sách trung ương. 

- Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 25.951 triệu đồng, đạt 154,63% 

so với dự toán năm và bằng 115,44% so với cùng kỳ năm trước. 

- Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 127.736 triệu đồng, đạt 136,73% so 

với dự toán năm và bằng 125,84% so với cùng kỳ năm trước. Chi sự nghiệp 

bảo vệ môi trường đạt cao là do chi thực hiện các dự án từ nguồn chi chuyển 

nguồn năm 2018 sang năm 2019 tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật 

Ngân sách Nhà nước. 

- Chi sự nghiệp kinh tế 907.486 triệu đồng, đạt 140,90% so với dự toán 

năm và bằng 112,31% so với cùng kỳ năm trước. Chi sự nghiệp kinh tế đạt 
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cao là do sử dụng dự phòng ngân sách để khắc phục sạc lở khẩn cấp và chi hỗ 

trợ các hộ dân nuôi heo bị thiệt hại do dịch tả heo Châu Phi. 

- Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể 

1.346.141 triệu đồng, đạt 105,69% so với dự toán năm và bằng 99,26% so với 

cùng kỳ năm trước. 

- Chi bảo đảm xã hội 330.405 triệu đồng, đạt 152,13% so với dự toán 

năm và bằng 126,89% so với cùng kỳ năm trước. Chi bảo đảm xã hội đạt cao 

so với dự toán là do thực hiện các chính sách an sinh xã hội từ nguồn bổ sung 

của ngân sách Trung ương (ngoài dự toán giao đầu năm). 

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ là 10.287 triệu đồng, đạt 37,39% 

so với dự toán năm và bằng 99,04% so với cùng kỳ năm trước. Chi sự nghiệp 

khoa học công nghệ nguyên nhân đạt tỷ lệ thấp là do một số đề tài triển khai 

chậm tiến bộ và do một số đơn vị, địa phương không hạch toán chi sự nghiệp 

khoa học công nghệ mà hạch toán mục lục ngân sách chi thường xuyên của 

đơn vị. 

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 50.674 triệu đồng, đạt 100,16% so 

với dự toán năm và bằng 91,78% so với cùng kỳ năm trước do nguồn bổ sung 

của ngân sách Trung ương (ngoài dự toán giao đầu năm).  

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao 18.591 triệu đồng, đạt 101,95% so với 

dự toán năm và bằng 64,88% so với cùng kỳ năm trước do nguồn bổ sung của 

ngân sách Trung ương (ngoài dự toán giao đầu năm). 

2. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương: 

Tổng chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 1.573.938 triệu đồng, đạt 

83,06% so với dự toán năm và bằng 174,84% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, chi chương trình mục tiêu quốc gia 261.247 triệu đồng đạt 93,20% 

so với dự toán năm và bằng 130,08% so với cùng kỳ năm trước; chi các 

chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư 529.566 triệu đồng, đạt 64,93% so 

với dự toán năm và bằng 60,79% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân do 

các dự án được tiếp tục thanh toán đến ngày 31/12/2020. 

(Chi tiết theo Biểu số 61/CK-NSNN đính kèm) 

Trên đây là thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 

địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2019./. 
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