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BÁO CÁO  

Về việc công khai tình hình thực hiện 

 Ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2020 

 

Thực hiện Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân 

sách, UBND thành phố Ninh Bình báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà 

nước 9 tháng đầu năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Về Thu ngân sách nhà nước 

Thu trong cân đối: 598.869 triệu đồng / 1.228.700 triệu đồng, đạt  53% dự 

toán tỉnh giao và bằng 49% dự toán HĐND thành phố giao, bằng 44% so với 

cùng kỳ năm 2019. 

Trong đó: 

- Thu thuế, phí, lệ phí: 364.947 triệu đồng / 498.700 triệu đồng, đạt 73% 

dự toán tỉnh giao, đạt 73% dự toán HĐND thành phố giao, bằng 74% so với 

cùng kỳ năm trước.  

+ Thuế CTN ngoài quốc doanh: 134.843 triệu đồng, đạt 84% dự toán, 

bằng 142% so với cùng kỳ năm trước; 

+ Lệ phí trước bạ: 77.907 triệu đồng, đạt 60% dự toán tỉnh giao và dự 

toán HĐND giao, bằng 74% cùng kỳ năm trước; 

+ Thuế thu nhập cá nhân: 38.670 triệu đồng, đạt 70% dự toán, bằng 95% 

cùng kỳ năm trước; 

+ Thu phí, lệ phí: 9.394 triệu đồng đạt 70% dự toán, bằng 100% cùng kỳ 

năm trước... 

- Thu tiền sử dụng đất: 233.922 triệu đồng/ 730.000 triệu đồng, đạt 32% 

KH, bằng 27% so với cùng kỳ năm trước.  

* Thu ngoài cân đối: 819 triệu đồng 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

 * Số thu cân đối ngân sách thành phố: 371.825 triệu đồng/ 586.064 

triệu đồng, đạt 63% kế hoạch, trong đó: 

- Thu thuế, phí lệ phí: 238.606 triệu đồng / 341.179 triệu đồng, đạt 70% 

kế hoạch. 
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- Thu tiền sử dụng đất: 133.219/ 244.885 triệu đồng, đạt 54% kế hoạch, 

bằng 74% so với cùng kỳ năm 2019. 

Các chỉ tiêu thu ngân sách đạt thấp so với dự toán và so với cùng kỳ năm 

trước. Nguyên nhân do dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp và kéo dài gây 

ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế, các ngành hoạt động sản xuất kinh 

doanh được gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất và chưa thực hiện 

tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.  

2. Về chi ngân sách 

Tổng chi ngân sách thành phố 9 tháng đầu năm 2020 là 476.954 triệu đồng, 

đạt 69% kế hoạch, bằng 100% cùng kỳ năm 2019. Trong đó:  

* Chi cân đối ngân sách thành phố: 469.140 triệu đồng, đạt 70% kế 

hoạch, bằng 99% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: Chi đầu tư đạt 177.778 

triệu đồng, đạt 72% kế hoạch, bằng 78% so với cùng kỳ năm 2019; Chi thường 

xuyên đạt 291.362 triệu đồng, bằng 71% kế hoạch, bằng 118% so với cùng kỳ 

năm 2019. 

* Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: Tính đến hết 

tháng 9, số tiền chi từ kinh phí ngân sách tỉnh bổ sung cho thành phố là 7.814 triệu 

đồng, bằng 52% kế hoạch. 

 (Có biểu chi tiết kèm theo) 

UBND thành phố đã quản lý các khoản chi ngân sách theo tinh thần Nghị 

quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, Quyết định 233/QĐ-

UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số 

điểm về điều hành dự toán Ngân sách Nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2020. 

Trên đây là nội dung về việc công khai tình hình thực hiện Ngân sách Nhà 

nước 9 tháng đầu năm 2020, UBND thành phố Ninh Bình trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Ninh Bình; 

- Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Trang Thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, TCKH.
 

                    NTH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 
 
 

Đinh Văn Thứ 
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