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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 QUÝ I NĂM 2020 

(Kèm theo Công văn số       /STC-NS ngày       /4/2020 

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 quý 

I năm 2020 là 1.574.524 triệu đồng, đạt 42,75% so với dự toán năm và bằng 

107,46% so với cùng kỳ năm trước (thu ngân sách địa phương được hưởng 

theo phân cấp là 1.509.289 triệu đồng, đạt 44,22% so với dự toán năm và 

bằng 160,63% so với cùng kỳ năm trước), trong đó: 

1. Thu nội địa 1.568.994 triệu đồng, đạt 43,24% so với dự toán năm, 

bằng 159,98% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: 

a) Các khoản thu nội địa đạt tỷ lệ cao trên 25% dự toán năm: 

- Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 1.536 triệu 

đồng, đạt 153,6% so với dự toán năm và bằng 230,28% so với cùng kỳ năm 

trước. 

- Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 370.467 triệu đồng, đạt 30,99% so 

với dự toán năm và bằng 103,62% so với cùng kỳ năm trước. Thu từ khu vực 

ngoài quốc doanh đạt cao là do các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh 

nghiệp sau quyết toán năm 2019 trong quý I năm 2020. 

- Thuế thu nhập cá nhân 125.491 triệu đồng, đạt 34,86% so với dự toán 

năm và bằng 123,76% so với cùng kỳ năm trước. Thuế thu nhập cá nhân đạt 

cao là do các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập của các cá nhân trong đơn vị 

năm 2019 trong quý I năm 2020. 

- Thuế bảo vệ môi trường 66.245 triệu đồng, đạt 32,31% so với dự toán 

năm và bằng 140,55% so với cùng kỳ năm trước. 

- Lệ phí trước bạ 44.809 triệu đồng, đạt 25,61% so với dự toán năm và 

bằng 101,35% so với cùng kỳ năm trước. 

- Thu phí, lệ phí 23.741 triệu đồng, đạt 32,97% so với dự toán năm và 

bằng 105,76% so với cùng kỳ năm trước. 

- Các khoản thu về nhà, đất 153.678 triệu đồng, đạt 67,40% so với dự 

toán năm và bằng 58,60% so với cùng kỳ năm trước.  
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- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 1.394 triệu đồng, đạt 55,76% 

so với dự toán năm và bằng 132,26% so với cùng ký năm trước. 

- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 687.680 triệu đồng, đạt 62,52% so 

với dự toán năm và bằng 122,65% so với cùng kỳ năm trước. Thu từ hoạt 

động xổ số kiến thiết đạt cao là do Công ty xổ số kiến thiết Sóc Trăng nộp 

tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập sau thuế năm 2019 trong quý I 

năm 2020. 

- Các khoản thu khác ngân sách 51.777 triệu đồng, đạt 54,50% so với 

dự toán năm và bằng 188,68% so với cùng kỳ năm trước. 

b) Ngoài ra, còn có khoản thu không đạt tiến độ: 

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 42.089 triệu đồng, đạt 22,04% 

so với dự toán năm và bằng 100,68% so với cùng kỳ năm trước. 

2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 5.530 triệu đồng, đạt 10,05% so 

với dự toán năm và bằng 9,56% 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 quý I năm 2020 là 

3.507.963 triệu đồng, đạt 31,50% so với dự toán năm và bằng 153,22% so với 

cùng kỳ năm trước; trong đó: 

1. Chi cân đối ngân sách địa phương: 

a) Chi đầu tư phát triển 1.317.364 triệu đồng, đạt 62,19% so với dự 

toán năm và bằng 167,49% 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 2019 sang năm 

2020 tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công. 

b) Chi thường xuyên 1.767.327 triệu đồng đạt 26,74% so với dự toán 

năm và bằng 140,30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: 

- Chi sự nghiệp y tế 651.493 triệu đồng, đạt 88,27% so với dự toán năm 

và bằng 254,28% 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 

ngay từ đầu năm và chi phòng chống dịch Covid-19. 

- Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 10.217 triệu đồng, đạt 9,14% so với 

dự toán năm và bằng 26,65% so với cùng kỳ năm trước.  

- Chi bảo đảm xã hội 87.712 triệu đồng, đạt 35,27% so với dự toán năm 

và bằng 135,64% so với cùng kỳ năm trước. Chi bảo đảm xã hội đạt cao so 

với dự toán là do thực hiện hỗ trợ đối tượng hộ nghèo, hộ gia đình chính sách 

nhân dịp tết Nguyên đán; hỗ trợ vốn vay đối với người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan); hỗ trợ vốn vay đối với người 

lao động tham gia chương trình du học sinh vừa học vừa làm tại Đài Loan. 
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- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ là 2.752 triệu đồng, đạt 9,96% so 

với dự toán năm và bằng 401,17% 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 dự án năm 

2020 đang trong giai đoạn xét duyệt, chọn chủ nhiệm đề tài để thực hiện. 

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 11.511 triệu đồng, đạt 23,14% so với 

dự toán năm và bằng 130,32% so với cùng kỳ năm trước. 

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao 3.246 triệu đồng, đạt 17,12% so với dự 

toán năm và bằng 115,80% so với cùng kỳ năm trước. Chi sự nghiệp thể dục 

thể thao đạt thấp là do các sự kiện thể dục thể thao dời thời gian tổ chức một 

số giải do dịch bệnh Covid-19 và một số giải tổ chức từ quý II trở đi, đặc biệt 

cuối năm tổ chức giải đua ghe Ngo khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 

- Chi sự nghiệp kinh tế 131.366 triệu đồng, đạt 18,01% so với dự toán 

năm và bằng 147,01% so với cù ng kỳ năm trước. Chi sự nghiệp kinh tế đạt tỷ 

lệ thấp do các đơn vị đang trong giai đoạn chuẩn bị thủ tục triển khai các dự 

án. 

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

Tổng chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 414.016 triệu đồng, đạt 19,60% 

so với dự toán năm và bằng 131,89% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi 

chương trình mục tiêu quốc gia 48.671 triệu đồng chủ yếu từ nguồn chi 

chuyển nguồn và kết dư năm 2019 mang sang; chi các chương trình dự án 

quan trọng vốn đầu tư 140.000 triệu đồng đạt 16,87% so với dự toán năm và 

bằng 127,55% so với cùng kỳ năm trước nguyên nhân là do các chủ đầu tư 

phải thực hiện các thủ tục theo Luật Đầu tư công. 

(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 quý I năm 2020./. 
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