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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 9 THÁNG NĂM 2020 

(Kèm theo Công văn số       /STC-NS ngày       /10/2020 

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 9 

tháng năm 2020 là 3.198.927 triệu đồng, đạt 86,84% so với dự toán năm và 

bằng 135,05% so với cùng kỳ năm trước (thu ngân sách địa phương được hưởng 

theo phân cấp là 2.971.217 triệu đồng, đạt 87,04% so với dự toán năm và bằng 

135,72% so với cùng kỳ năm trước), trong đó: 

 1. Thu nội địa 3.161.543 triệu đồng, đạt 87,13% so với dự toán năm, 

bằng 138,34% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: 

a) Các khoản thu nội địa đạt tỷ lệ cao trên 75% dự toán năm: 

 - Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 8.496 triệu 

đồng, đạt 849,60% so với dự toán năm và bằng 212,51% so với cùng kỳ năm 

trước. 

- Thuế thu nhập cá nhân 300.853 triệu đồng, đạt 83,57% so với dự toán 

năm và bằng 115,64% so với cùng kỳ năm trước.  

- Thuế bảo vệ môi trường 214.222 triệu đồng, đạt 104,50% so với dự toán 

năm và bằng 137,21% so với cùng kỳ năm trước. 

- Các khoản thu về nhà, đất 318.715 triệu đồng, đạt 139,79% so với dự 

toán năm và bằng 91,97% so với cùng kỳ năm trước.  

- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 1.903 triệu đồng, đạt 76,12% 

so với dự toán năm và bằng 71,97% so với cùng ký năm trước. 

- Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận 

sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước 6.141 triệu 

đồng, đạt 175,46% so với dự toán năm và bằng 183,26% so với cùng kỳ năm 

trước. 

- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 1.074.082 triệu đồng, đạt 97,64% so 

với dự toán năm và bằng 111,99% 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 sau khi tình hình hoạt động của 
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doanh nghiệp trở lại bình thường sau thời gian giãn sách xã hội do dịch bệnh 

Covid - 19. 

- Các khoản thu khác ngân sách 129.882 triệu đồng, đạt 136,72% so với 

dự toán năm và bằng 182,47% so với cùng kỳ năm trước. 

b) Các khoản thu nội địa đạt tỷ lệ dưới 75%: 

 - Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 118.465 triệu đồng, đạt 62,02% 

so với dự toán năm và bằng 85,03% so với cùng kỳ năm trước. 

- Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 813.594 triệu đồng, đạt 68,05% so 

với dự toán năm và bằng 89,66% so với cùng kỳ năm trước.  

- Lệ phí trước bạ 123.657 triệu đồng, đạt 70,66% so với dự toán năm và 

bằng 88,24% so với cùng kỳ năm trước. 

- Thu phí, lệ phí 51.533 triệu đồng, đạt 71,57% so với dự toán năm và 

bằng 99,88% so với cùng kỳ năm trước. 

2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 37.384 triệu đồng, đạt 67,97% so với 

dự toán năm và bằng 44,84% 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 9 tháng năm 2020 là 

9.075.917 triệu đồng, đạt 82,41% so với dự toán năm và bằng 178,74% so với 

cùng kỳ năm trước; trong đó: 

1. Chi cân đối ngân sách địa phương: 

a) Chi đầu tư phát triển 2.616.820 triệu đồng, đạt 124,45% so với dự toán 

năm và bằng 166,95% so với cùng kỳ năm trước. Số chi đầu tư đạt cao là do 

các dự án được bố trí kế hoạch vốn kịp thời, đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn theo 

tiến độ thực hiện của dự án; việc tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp theo 

chỉ đạo, kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện của các chủ đầu tư. 

b) Chi thường xuyên 4.902.632 triệu đồng đạt 74,19% so với dự toán 

năm và bằng 114,40% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: 

- Chi sự nghiệp y tế 1.136.552 triệu đồng, đạt 154,00% so với dự toán 

năm và bằng 138,31% so với cùng kỳ năm trước. Chi sự nghiệp y tế đạt tỷ lệ 

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 công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. 

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2.070.488 triệu đồng, đạt 

71,53% so với dự toán năm và bằng 101,62% so với cùng kỳ năm trước. 

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ là 5.622 triệu đồng, đạt 20,34% so 

với dự toán năm và bằng 85,91% 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 



3 

 

mới triển thực hiện trong quý II khai. 

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 32.357 triệu đồng, đạt 65,05% so với 

dự toán năm và bằng 108,61% so với cùng kỳ năm trước. 

- Sự nghiệp phát thanh, truyền hình 19.768 triệu đồng, đạt 67,48% so với 

dự toán năm và bằng 121,63% so với cùng kỳ năm trước. 

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao 9.913 triệu đồng, đạt 52,27% so với dự 

toán năm và bằng 82,90% so với cùng kỳ năm trước. Do tình hình đại dịch 

Covid-19, nên hoãn một số giải và một số giải tổ chức thời điểm cuối năm như 

giải đua ghe Ngo khu vực đồng bằng sông Cửu Long nên kết quả giải ngân đạt 

chưa cao. 

- Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 32.343 triệu đồng, đạt 28,92% so với 

dự toán năm và bằng 44,27% so với cùng kỳ năm trước. Chi sự nghiệp bảo vệ 

môi trường đạt tỷ lệ thấp do trong quý II xét chọn đơn vị tư vấn cung cấp dịch 

vụ và sang quý III mới thực hiện. 

- Chi sự nghiệp kinh tế 628.508 triệu đồng, đạt 86,16% so với dự toán 

năm và bằng 119,17% so với cù ng kỳ năm trước. Chi sự nghiệp kinh tế đạt tỷ 

lệ cao là do chi thực hiện khắc phục sạt lỡ, chi hỗ trợ người dân chăn nuôi gia 

súc, gia cầm bị thiệt hại do bệnh dịch tả heo Châu Phi... 

- Chi bảo đảm xã hội 312.204 triệu đồng, đạt 125,54% so với dự toán 

năm và bằng 154,61% 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; hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch Covid – 19. 

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

Tổng chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 1.408.028 triệu đồng, đạt 66,64% 

so với dự toán năm và bằng 131,90% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi 

chương trình mục tiêu quốc gia 233.993 triệu đồng; chi các chương trình dự án 

quan trọng vốn đầu tư 498.000 triệu đồng đạt 60,01% so với dự toán năm và 

bằng 164,15% so với cùng kỳ năm trước nguyên nhân là do việc tổ chức thực 

hiện đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo, kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn 

vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các chủ đầu tư. 

(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 9 tháng năm 2020./. 
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