
CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VI1T NAM 
Dc 1p -Tip do - Hnh phIic 

Quáng Trj,  ngay6tháng  11 nám 2021 

BAO CÁO 
Ke hoch tai chrnh 05 nam gia doin 2021-2025 

(Kern theo T& trinh so  d94  /TTr- UBND  ngàyI  /11/2021 cia UBND tinh.) 

Can cü quy djnh cüa Lust Ngan sách nhà nuàc 2015; Nghj djnh so 
45/2017/ND-CF ngãy 21/4/2017 cüa ChInh phU quy djnh chi tiêt vic 1p kê 
hoach tài chInh 05 näm và ké hoach tài chInh - NSNN 03 näm; Nghj dnh so 
31/2017/ND-CF ngày 23/3/20 17 cUa ChInh phü quy djnh ye quy ché lap, thâm 
tra, quyêt djnh ké hoach tâi chInh 05 nm da phining, ké hoach du tu cong 
trung hn 05 näm dja phung, kê hoach tài chInh - NSNN 03 näm dja phuang, 
dir toán va phân bô ngân sách dja phtrang, phê chuãn quyêt toán ngân sách dja 
phiwng hang näm; 

UBND tinh trInh HDND tinh Báo cáo K hoach tài chInh 05 näm giai 
don 202 1-2025 tinh Quáng Trj nhu sau: 

I. Dánh giá thçrc hin k hoich tài chInh giai don 2016 -2020 

1. Cong tác chi dio, diu hành 

Trong giai don 20 16-2020, UBND tinh dA chü dng tp trung lath dao, 
chi dao  và to ch(xc thirc hin thim vii tài chInh, ngân sách; dê xuât vâi Tinh üy, 
HDND tith các giái pháp tài chInh, ngân sách nhäm thüc day phát triên kinh tê - 
xä hi, tang tnthng, dam báo an sinh xä hi, quôc phông, an ninh trong tInh hInh 
mài, tao  diêu kin thun igi cho các doanh nghip thüc day phat triên san xuât 
kinh doanh, thu hut von dâu tu tfr cac dr an; chi dao  các cap dja phi.rang, các 
ngành triên khai dông bô các nhim vii, giái pháp; ban hành các chInh sách 
thuc thâm quyên cüa dja phixmg theo phân cap, day math  cái each thu tiic 
hành chInh trên các linh virc, nâng cao näng hrc canh  tranh cüa tinh nhäm thu 
hut dâu ttr, tang thu ngân sách dja phucing. 

Chi ngân sách duçc quãn 1 cht che, ti& kim, ixu tiên cho các miic tiêu 
dam báo an sinh xâ hOi,  an ninh, quôc phOng, nhât là chi cho con nguôi; huy 
dng các nguôn 1rc cho dâu tu phát triên, tp trung và uu tiên các cong trInh 
quan tr9ng, cap bach, phát triên ha thng giao thông, xay di,rng nOng thôn mOi, 
xóa dói giãm nghêo. Cong tác vay, trá nçi vay dam báo theo quy djth và trong 
pham vi hn mtrc vay theo quy djth pháp lust  hin hành. 

Hang näm, UBND tith d xut vài Tinh uy, HDND tinh ban hành, hoc 
ban hành theo thâm quyen thttng giái pháp chU yëu chi dao,  diêu hành triên khai 
thuc hiên kê hoch phát trien kinh t - xä hOi  yà dir toán NSNN tren cci sâ dánh 
giá tInh hInh, tién d thc hin du toán thu, chi ngân sách nhäm thrc hin các 
miic tiêu, chi tiêu kith tê - xã hi dê ra. UBND tinh giao thim v11 cho cc quan 
Tài chIth, Thue, Hái quan, Kho bac  Nba nuóc yà các dyn vj, dja phiicing lien 
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quan xay drng và trin khai thuc hin có hiu qua k hoch thu NSNN trên dja 
bàn, chi NSDP hang näm; chi dao  thirc hin bang các giái pháp tang cithng quán 
l thu, chi ngân sách, chong that thu và khai thác các nguôn thu. Kêt qua tong 
thu NSNN trên da bàn hang näm c bàn dêu dat  và vuQ't chi tiêu HDND tinh 
giao; báo dam duqc can dôi nân sách hang näm, dam bão nguôn kinh phi thirc 
hin các nhim v1i chi, các chê d chInh sách theo theo quy djnh cUa pháp luat, 
tiêu chuân, djnh mirc chi NSNN và phü hçTp vth diêu kin khá näng ngân sách 
dja phucrng. 

2. Kt qua chü yêu v thu, chi ngân sách gial don 2016-2020 

2.1. V thu ngân sách: 

Giai don 20 16-2020, nn kinh t tinh dirçic trin khai thirc hiên trong bi 
cãnh thuan  1çi, thôi co va khó khàn, thách thirc dan xen. Kêt qua cüa giai doan 
truâc dã tao tiên dê, cci si dê tinh tiêp tIc phát triên, tuy nhién vn con nhiêu 
khó khän, nOi t?i và sirc canh  tranh cüa nen kinh té cOn thâp, nang 1rc san xuât 
mâi cOn han chê, sir cô 0 nhim môi tnr1ng biên, thiên tai, djch bnh, dc bit là 
dai djch Covid-19,... tác dng tiêu cl:rc den hoat dng san xuât, kinh doanh và 
diii sOng cüa nhân dan cüng thu kêt qua thirc hin các mi1c tiêu, thim vu phát 
triên kinh tê - xA hi, mi1c tiêu tang truâng chung cüa tinh. 

Tng thu NSNN trên dja bàn giai don 2016-2020 là 14.415,418 t dông; 
dà có su tang tri.r&ng khá hang nàm. Trong dO: Thu NSNN trên dja bàn nam 2016 
dt 2.294,347 t dông, bang 10% GRDP; näm 2017 dat  2.502,309t' dong, bang 
10% GRDP, tang 9% so vài nam 2016; näm 2018 dat  2.726,23 1 t dong, bang 10% 
GRDP, tang 9% so vâi näm 2017; näm 2019 dat  3.249,796 t) dOng, bang 
10%GRDP, tang 19% so vài nam 2018; nam 2020 dat  3.642,736 t dong, bang 
1 1%GRDP, tang 12% so vâi näm 2019. 

BInh quan giai doan 2016-2020, thu ngân sách tang 10%/näm; trong do, 
thu nOi  dja tang 1 5,7%/nàm (thu nOi  dja không gOm thu tiên sir diving dat, thu xô 
so kiên thiêt tang 11%). T' 1 huy dng vào thu NSNN dat  10% GRDP; thu tcr 
thuê và phi dat  5,9% GRDP. 

Trong ca cu thu cUa tinh thi ngun thu nOi  dja là chü yu, chim khoâng 
87% tong thu trên da bàn, trong do: thu tr hoat dng san xuât kinh doanh cüa 
các khu vrc kinh tê chiêm t) tr9ng 5 2,2% tOng thu ni dja Va có sir tang truâng 
qua các näm (tang bInh quân 13%/nam); nguôn thu tiên sir dmg dat là khoàn thu 
chiêm t trçng kha cao trong tong thu nOi  dja (bIth quân 29%). NguOn thu hoat 
dng xuât khâu cüa dja phuyng chiêm t' trçng 12% tOng thu NSNN trên dja 
bàn, mirc tang hang nAm không on djnh. Các nguOn thu con lai  (thu vin trq, thu 
üng ho dóng gop) không dáng kê. 

2.2. V chi ngãn sách: 

Tng chi ngãn sách dja phucing quãn 1 giai doan 20 16-2020 dat 
46.863,95 8 t dOng, tang bInh quãn 13%/näm; Trong do: 

Chi can di ngân sách dja phucmg giai doan nay dat  28.932,39 1 t3' dng, 
tang bInh quân 106%/näm; trong d, chi dan tu 5.850,3 13 t3' dong, chiëm 
trQng 20,2%, tang bInh quân 7%/nam; chi thu?ng xuyên, trã nçi lài, phi các 
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khoän vay, b sung qu5 dir trt tài chInh 23.082,079 t dng, chim t trcng 
79,8%, tang bInh quân 6%Inam; tang chi dâu tu bInh quân hang näm (7%) cao 
hon tang chi thuing xuyên bmnh quân hang näm (6%). 

Chi thuin xuyên tang chü yu do hang näm trung ung b sung kinh phi 
thrc hin các chê dO,  chInh sách tiên hwng và các chInh sách an sinh xa hOi. Chi 
thring xuyén dä dam bão nguôn 1irc thirc hin các nhim vii phát triên sr 
nghip (kinh tê, môi trtthng, y tê, van hóa, giáo diic dào tao,  khoa h9c cong 
ngh, dam bão xã hOi,  quôc phOng, an ninh, ...). Ngoài ra, hang näm ngân sách 
dja phixang phãi huy dng các nguôn brc dam bão chi khac phiic hu qua thiên 
tai, djch bnh, chi thirc hin các chInh sách chê dO do trung uan, dja phi.wng 
ban hành. Chi dâu tu phát triên tang chü yêu do tang chi tir nguôn thu tiên sr 
ding dat và ngân sách dja phrnng dã ffrng buc c câu, cat giám, tiêt kim chi 
thung xuyên dê b trí tang chi dan flr cho các nhim vi nhu: thirc hin Chuang 
tinh MTQG xay drng nông thôn mài, th%rc hin chInh sách ru däi dâu tir, ho trçY 
doanh nghip, ... Nhin chung, tinh d tIch circ triên khai giãi pháp diêu hành 
nham dam bão thuc hin các nhim viii chi hiu qua và tiêt kim. 

2.3. Vay và trã nq g&, lâi, phi các khoán vay cUa ngãn sách dja phucmg 
giai doan 2016 -2020: 

- Tng s vay cUa ngân sách dja phucing: 175,333 t dng (trong dO, vay 
Ngân hang Phát triên: 115 t dOng). 

- Tng s trã nçi gc: 313,500 t dng (trã no vay Ngân hang Phát triên). 

3. Nhu'ng hin ch, khó khän 

Ben canh  nhüng k& qua tIch circ trong giai don 20 16-2020 cüng cho 
thây nhUng van dê khO khän trong giai don tói nhu sau: 

a) V thu ngân sách: 

- Quy mô ngun thu ngun thu nOi  dja t1r hoat dng san xuât kinh doanh 
con han  chê, do nang hrc nOi tai, quy mô nên kinh tê cüa tinh van cOn nhO, src 
canh tranh cOn thâp; phân iOn các doanh nghip dja phung là doanh nghip 
nhO, siêu nhO, tiêm 1rc tài chInh, nng 1irc hoat dng san xuât kinh doanh cOn 
han ché, mtrc dO canh tranh thâp. 

- Tinh dã có thiu giãi pháp d thu hut các ngun dAu tu trong và ngoài 
nuOc den dâu ttr nhtrng nguOn 1irc dâu tu vào tinh cOn han  chê. 

- TInh hInh djch Covid-19 vn cOn din bin ph(rc tap, chua dir kin duqc 
thOi gian kêt thüc s ãnh huOng dn hoat dng san xuât kinh doanh cUa các 
doanh nghip, diii song cüa ngtthi dan, ánh huOng den khã näng phuc hôi, tang 
truOng nhung näm tiêp theo. 

- Ngun thu NSNN tr hot d0ng xut nhp khAu bj anhhirOng do thirc 
hin các chinh sách thuê theo 10 trInh phãi cat giàm theo cam k& ma Vit Nam 
dã tham gia nhi.r: Hip djnh thi.rong mai  tir do song phuang và da phuong vOi 
các nuOc trong khu vrc và trn the gi6i (Hip djnh thuorng mai khu virc 
ASEAN, Hip djnh thucmg mai  Vit - Lao, CPTPP, ...). 
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b) V chi ngân sách: 

- Tinh Quãng Trj chua tir can d& duçic thu chi ngân sách, phái nhn trq 
cap tr ngân sách Trung wng trén 70% dê dam báo nhu câu chi, nên khó chü 
dng trong vic triên khai thrc hin ké hoch phát triên kinh té - xã hOi  cOa tinh. 
Nguôn thu NSNN trén dja bàn tuy tang qua các näm, nhung vn con dat  thâp, 
phân ngãn sách dja phung hu0ng theo phân cap chua dáp irng di.rçc nhu câu chi 
cüa djaphuong; dc bit thu ngân sách cap tinh hung hang näm tü 2016 dn 
2019 déu ht thu i mirc rat lan dA t?o  áp 1rc lan len cong tác diêu hành ngân 
sách cap tinh. 

- Chi tht.rang xuyên hang näm tang do thrc hin b sung tang them chinh 
sách tiên krcmg và các chInh sách, chê dO do dja phuGng ban hành và mOt  sO chê 
d, chInh sách trung wmg ban hành nhixng nguôn kinh phi do ngân sách dja 
phucrng dam bão. 

- Tinh trang bin di khI hau, sat 1ô, thiên tai, mixa 10, djch bnh din ra 
ngày càng phtrc tap  nên da phiwng phãi bô tn nguôn 1rc khäcphc thiên tai, 
phOng chông djch bnh vâi nhu cau chi lan. Trong khi do nguôn lirc cOa tinh 
cOn han  chê, nên rat khó khän trong vic can dôi thu, chi. 

- Chi dAu tl.r cOn phii thuOc nhiu vào ngun thu tin sir diing dAt trong khi 
qu5 dat giâm dan sê ânh huang den vic tang chi dâu tu phát triën cOa dja 
phucmg trong các nm tiêp theo; can phãi CO giái pháp khai thác hiu qua tr 
nguôn thu nay de dãu tu phát triên. 

- Qua trinh trin khai thtrc hin cach tr chU tài chinh di vài dcin v sr 
nghip giai doan 20 16-2020 cOn hin chê do vic ban hành van bàn cOa trung 
uong chua kjp th?yi, chi.ra c1i th và cOn vixâng mac trong thirc hin. Hang nàm 
ngân sách tinh v.n phãi dam bâo nguôn kinh phi tumg dôi lan cho các dn vj 
nay hoat dng; tao  áp krc lan len NSNN; cong tác xä hOi  hóa nguôn hrc dê dâu 
tu cac cong trInh, dir an ... chua phát huy hiu qua cao. 

II. Kê hoch tài chinh 05 11am giai don 2021-2025 

1. Dtr báo nhthig yu to tác dng dn k hoch tài chInh 5 näm 

NhUng k& qua dat  duçic trong giai doan 20 16-2020 là c sa, tiên dé dé 
thrc hien nhim vi kê hoach kinh tê - xà hOi  giai doan 202 1-2025; cüng vâi vic 
tang cu&ng day manh  cOng tác cái cách hãnh chInh, cái thin môi trLrang dau ti.r, 
h tr doanh nghip, triên khai các dir an dng 1irc gop phân thu hut các nguOn 
lirc cOa cac thành phan kinh tê dâu tix, ma rng hoat dng san xuât kinh doanh 
trên dja bàn tinh. Ben canh  nhng thun lqi, van cOn nhUng khO khän, thách 
thüc ânh hixang den kê hoach tài chInh 5 nam 2021-2025 nhu: 

- Nn kinh t tu' giU duçic tc dO tAng truâng khá nhung chAt luçmg tang 
truang chua thrc sij ben vCtng; quy mO nên kinh te cOn nhO, sCrc canh  tranh cOn 
thâp; ca sa h tang k5 thut cOn chua dáp 1ng yêu cau phát triên. 

- Ngun thu ngân sách dxçic hu&ng theo phân cAp cOn nhO; các doanh 
nghip trën dja bàn chU yëu là doanh nghip nhO, siëu nhO. 
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- Cn phãi có cac giãi pháp hiu qua hon d trin khai thirc hin mt s 
chucing trinh, dê an, 11th virc trQng diem mang tInh dt phá, khàc phic tInh trng 
cOn chm, chua phát huy hiu qua cüa giai don 20 16-2020. 

- Là dja phumg thung xuyën xãy ra thiên tai, djch bnh, dc bit djch 
Covid-19 van cOn diên biên phc tp cUng là yêu to ãnh huâng không nhO den 
sir phát triên kinh tê - x hi và dôi song nhân dan. 

2. Mite tiêu tong quát 

Quán l, si.'r diving có hiu qua các ngun lirc tâi chinh, dáp 1rng yëu cu Va 
miic tiêu phát triên kinh tê - xâ hi 05 näm giai domn 2021-2025 cüa dja phucing; 
tl'rng buâc c câu lai  thu, chi NSNN theo huàng hçip l; kiêm soát chat chë nç 
cOng và bOi  chi NSNN; tang cung k' lut, k' cucing tài chInh di dôi vâi cái 
each hành chInh, tiêt kim, chong lang phi; sir diing hiu qua von dâu tu công; 
thrc hin tot các chinh sách an sinh xã hi, dam bão quôc phOng, an ninh, on 
djnh kinh tê - xâ hi cüa dja phuong, thüc day tang truâng. 

Tip tic hoàn thin h thng th ch và cci ch tài chInh dja phixcmg; dy 
manh dôi mOi khu vrc sr nghip công; thirc hin vic sap xêp li b may, tinh 
gián biên chê, nâng cao hiu lirc, hiu qua quãn l nhà nuâc; tang cuOrng cong 
tác thanh tra, kiêm tra, kiêm toán, giám sat tâi chInh. 

3. Mac tiêu ci th 

a) Thu NSNN: Phtn du tng thu NSNN giai doin 202 1-2025: 22.750 t 
dng; trong do, thu ni dja: 19.670 t dong và tang bIth quân hang n,m là 10-
12%/näm. 

b) Chi ngân sách dja phucmg: 

Giai doan 202 1-2025 tip tiic là dja phuang duqc ngân sách trung uong 
bô sung can dôi ngân sách. Tong chi ngãn sách djaphucing: 49.413,691 t dông; 

Trong do: 

- Chi can di ngân sách dja phuong: 3 8.937,087 t) dng 

- Chi thrc hin mt s6 mic tiêu, thim vi và các chixong trinh m1ic tiêu 
ngân sách trung uang h trcY: 9.83 2,442 t dOng. 

Tng chi ngân sách dja phuang chua bao gm chi the Chuang trInh mi1c 
tiêu quôc gia; các Chuang trInh nay s duçic bô sung khi Trung trcmg thông báo 
vOn giai doin 2021-2025 cho tinh. 

Dir toán chi thung xuyen di.rçc xay drng theo huàng ti& kim, ct giãm 
nhUng nhim vi chi khong thirc sr can thiet; uu tiên bO tn chi trã day dü chê d& 
chfnh sách cho con ngu?i, dam báo nguOn 1?c  thrc hin các chInh sách an sinh 
xâ hôi, hoat dng, nhim vii cüa các cy quan, don vi phü hcp vOi tiêu chuân, 
dith mrc, chê d duçrc cap có thâm quyen quy djnh. 

c) Vay và trã nq gc, lài, phi các khoán vay cüa ngân sách dja phuang giai 
doan 2021-2025: 

- Tng s vay cüa ngân sách dja phuong: 881,818 t dng. 



- Tng s trã no gc: 125,62 t dng. 

- Chi trã lài, phi các khoân vay: 74,46 t dng. 

(bao gm các chwo'ng !rInh,  dr an dang giái ngân; các chztong trInh, dzt 
an dangdàm phán va dir kiên kj hip dinh trong nãm 2021; các chu'ctng trinh, 
dir an den nay dã dirçrc phê duyt chz tru'o'ng nhung chu'a /g hip d/nh,) 

d) Bi chi ngân sách dja phi.nmg: Dam bão 1 bi chi NSNN hang näm 
phü hcTp vi dir toán Quoc hOi,  ChInh phU giao. 

4. Mt s nhim viii trng tam 

a) Nhim vi thu ngân sách: Dy manh  phát trin san xut kinh doanh, duy 
trI on djnh và tao  diêu kin thun igi dê phát triên doanh nghip thuc các thành 
phân kinh tê, nhât là khu vrc doanh nghip ngoài quôc doanh, doanh nghip có 
von dâu lit nuâc ngoài, các doanh nghip vera và nhó. Triên khai quyêt 1it, dông 
b các giãi phãp ye quán 1 thu NSNN, chU dng xü 1 các tác dông den nguon thu 
ngân sách. Dày manh  các bin pháp chông that thu thuê, giám nq dong thuê Va các 
khoân thu NSNN. Hn ché tôi da vic dé ra các chInh sách lam giàm thu NSNN. 

b) Nhim vi chi ngân sách: 

- Chi dAu ti.i phát trin: Phân b6 vn du tu phát trin theo hung tap 
trung, ru tiên bô trI von cho các dir an tr9ng tam, trQng diem sam hoàn 
thành dua vào si'r dmg thàm thi'ic day kinh te - xã hi cüa tinh phát triên. Triên 
khai thirc hin các dr an dam bào dung tién d, can dôi dü nguôn von, không 
lam phát sinh no xây dirng c bàn; bô trI dü von dôi 1rng ttr ngãn sách dja 
phirnng theo quy djnh dê thirc hin các du an däu tu, chuang trInh mi,jc tiêu quôc 
gia do dja phixang quãn 1. 

- Chi thung xuyên: Bão dam ru tiên chi cho con nguii, an sinh xä hi và 
chi quôc phOn, an ninh. Tang ctrng k' luat  tài chInh, diêu hành ngân sách ch.t 
chê, trit dê tiêt kim các khoãn chi ngân sách, rà soát, sap xep các nhim vii chi 
chua thirc sr cap thiêt. Tüng btrâc c câu 1i ngân sách gan vói sap xêp, tinh g9n 
bO may hoat dng tron các Co quan hãnh chInh và dcm vj sir nghip cong lip; 
bO tn kê hoach vOn dâu lit xây dimg co bàn có tr9ng tam, tr9ng diem; các 
chucmg trinh dir an dãu lit cOng phäi gän lien vài vic thirc hin các chi tiêu 
chInh dê phát triên kinh tê - xä hOi,  hiu qua sü diing nguôn von. 

c) V bi chi NSNN và nçi công: Chü dng xây d1rng k hoach trã nq, b 
tn nguOn dê trá nçi (xü l nçi xay dirng co bàn, trä nçt các khoân vay cUa chinh 
quyên dja phucing den han);  quãn l, sr ding nguôn vOn vay dung miic dIch và 
hiu qua. 

5. Các giãi pháp chü yu 

a) Hoàn thin quy djnh pháp luat  v tài chmnh - ngãn sách: 

Tiptiic rà soát d hoàn thién các Co ch& chInh sách v thu, chi ngân 
sách, the hóa các van bàn cüa Trung uong dam báo tInh dong b, cOng khai, 
minh bach,  on djnh và phU hp thrc tin cOng tãc quan 1 tãi chInh dja phtiang. 

b) Thu NSNN: 



- Thirc hin dng b các giãi pháp v tang cithng quán 1 thu NSNN, 
quyêt tam phân dâu thu NSNN dt và vuçit dir toán giao hang näm. Day manh 
các giãi pháp ho trçY doanh nghip, cãi thin môi trumg dâu tt.r, san xuât kinh 
doanh, tao  thun lqi cho nu?yi dan, doanh nghip, thu hUt dâu tu. Quyét liêt 
thrc hin các giãi pháp chông that thu, nçi dçng thuê, dc bit trong linh virc 
thuang mai,  djch vii, dat dai, tài nguyen khoáng san. 

- Co giái pháp phU hqp nhm tang thu ngân sách hang näm, khai thác có 
hiêu qua các nguôn 1irc dat dai, tâi san công, tp trung rà soát và hoàn chinh 
phucing an xfr 1, sap xep ci si nhà dat cUa dm vj, dja phrnmg và triên khai 
th%rc hin hiêu qua thu tién sU dicing dt tr các dir an dâu tu khu dan cu do th, 
khu thuang mai  djch vii nhäm thu hUt dâu tu và phát buy tot nguôn 1rc dat dai 
dê tang thu ngân sách và phát triên kinh tê - xà hôi. 

c)ChiNSNN: 

- Nâng cao cOng tác t chUc, quãn 1 diu hành và xay dirng k hoch 
NSNN hang näm, dam bão cht chê, linh hoat theo djnh huâng phát triên kinh tê 
- xã h0i  cUa tinh. To chi'rc phãn bô và diêu hãnh theo dr toán ducic giao, chU 
dng sap xêp nhcrng khoãn chi dOt  xuât phát sinh sat vói yêu câu nhim vi, 
trong phm vi dir toán duçc giao. Thirc hin nghiêm chU twang tiêt kim, chông 
lang phi, dUng chê dO,  tiêu chuân, djnh mcrc chi ngân sách, trong do chU dng 
sap xêp thr tu cac nhim vii chi i.ru tiên theo müc dO cap thiêt dê chU dOng diêu 
hành dam bão can dOi ngân sách dja phrnmg. 

- GiU ca cu chi ngân sách hçip 1, trng buóc tang t trong chi du tu phát 
trién, giãm t trong chi thung xuyén, báo dam dU nguOn lirc chi cho con ngui, 
an sinh xä hOi  và chi cho quôc phOng, an ninh. Tiêp tic thrc hin tiét kim chi 
thu?mg xuyên dê tao  nguOn thrc hiên các chInh sách an sinh xA hOi,  xOa dOi 
giam nghèo trên dja bàn tinh; chi phOng, chông djch bnh, khàc phiic thiên tai. 

- ChU dOns  dành ngun thrc hin cãi cách tin luang theo quy djnh gn 
vâi sap xêp 'a  tO chirc bO may, tinh giãn biên chê, nâng cao mirc do t1r chU tài 
chinh cUa dcm vi si nghip cong lap. Day manh  cãi each khu vrc sr nghiêp 
công, kêt hçip vâi xa hi hoa; thuc hin 10 trinh tInh giá djch vi sir nghip theo 
huing tInh dUng, tInh dii chi phi gOp phân nâng cao tInh tij chU cUa các dan vj, 
nãng cao chat luçing và hiu qua hoat dng cUa các dan vj sir nghip cong lip, 
giám kinh phi h trq tir NSNN dôi vâi khu virc sr nghip cong. 

- Vic d xut ban hành các chucmg trmnh, d an, nhim vi1 có sCr diing 
NSNN phái duçic thâm djnh lam rO nguOn von và kha näng can dôi ngan sách, 
bao dam nhim vii duçvc phê duyt có dii nguOn 1rc thrc hin. Không ban hành 
hoäc trInh cap cO thâm quyên ban hãnh các Nghj quyêt, chuang trinh, dé an khi 
chua xác djnh rO và chua can dôi duçc nguOn kinh phi. 

- Phân b vn du Ui dam bào phU hçip vâi khã näng can d6i ngun vn 
dâu tu cong cUa dja phuang. Nâng cao nang lirc quán l dir an cUa các chU dau 
tu dë trién khai thirc hin các dir an dam bão dUng tiên dO,  kjp thii giái ngãn các 
nguon vOn, sir ding hiu qua nguôn von duqc giao. Các s, ban, ngành, UBND 
các huyn, thj xã, thanh phô, các chU dâu Ui tang cu?ing vai trO trách nhim cUa 



2 
ngithi dtrng dâu, xác drnh nhim vii giài ngân v6n là nhim vii chinh tn tr9ng 
tam cüa ngành, dja phung mInh. 

- Tang cung k cun, k' 1ut tài chInh - ngân sách, thrc hânh tit kim, 
chong lang phi và phOng, chong tham nhüng ye quán 1 sr ding NSNN, dat dai, 
tnii sâ lam vic, Tang cung cong tác thanh tra, kiêm tra, giám sat tài chInh 
trén các linh virc quãn l nhà rnthc, dam báo vic sir diving von NSNN tiêt kim, 
hiu qua. Day manh  cong tác cOng khai, minh bich trong boat dng quán 15', scr 
diing NSNN. 

d) Các giãi pháp v quàn 15' ncr cüa dja phurng: 

- Tip titc tang cu&ng quãn 15' ncr vay chInh quyn dja phucmg theo 
nguyen täc vay bü däp bOi  chi NSNN chi thrcvc scr diing cho dâu tu phát tniên, 
không si:r dung cho chi thithng xuyên. 

- Thrc hin vay va trâ ncr vay ngân sách dja phucmg theo k hoach diiçrc 
cap có thâm quyên phê duyt, dam bão khOng vtrçrt han  mirc du nç vay tôi da 
cüa ngân sách dja phwing theo quy djnh cüa Lut NSNN. 

- Tang cithng vai trô và giao trách nhim cüa chü dr an khi duçrc giao lam 
dâu môi chü tn, phôi hçrp vâi cac c quan, dn vi lien quan trong cong tác chuân 
bj thu t1ic và ho sq dr an de báo cáo các Bç, ngânh Trung umg thâm djnh khá 
näng vay lai  cUa chInh quyên dja phung. Nâng cao trách nhim cUa chU dâu tu 
trong vic triên khai dir an, giãi ngân và thanh quyêt toán von vay, vOn dâu tu 
cho di an. 

- Phân cOng c11 th trách nhim cüa các ccr quan trong cong tác quán 15' ncr 
chInh quyên dja phucrng trên dja bàn tinh. 

UBND tinh kinh báo cáo Hi dng nhân dan tinh.I. 

TM. UY BAN NHAN DAN 

VO Van Htrng 
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CHINH GIAI DO4N 05 NAM 2021 -2025 

(Kern tlieo AF? .s49/U!  ?I'BND ngày tháng nám 2021 cüa UBND tinh Quáng Trj 
. 

\  \ 
. j:t/ Don vi: Triêu dn 

S1'T 
Thrc hiên gial doan trithc K hoch giai 

doan 2021 - 
2025 (") 

Ni dung TônQ iai 
doan 

Nãm2016 Näm2017 Näm2018 Nm2019 Nàm2020 

1 2 3 4 5 6 A B 7 
1 TONG SAN PHAM TRONG NUOC (GRDP) THEO GIA H1N HANH 143.595.634 23.325.036 25.661.783 28.646.890 3 1.993.278 33.968.647 232.765.207 

11 TONG THU NSNN TREN DIA  BÀN 14.415.418 2.294.347 2.502.309 2.726.231 3.249.796 3.642.736 22.750.000 
Tcdc5tängthuNSNNfrendIabàn('%.) 112,3% 109% 109% 119% 112% 113% 

T5'lethuNSNNsovâiGRDP(%) 10,0% 10% 10% 10% 10% 11% 10% 

Tj 1 thu tft thuê phi so vol GRDP (%,) 5,9% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 

1 Thu nôi dja 12.495.637 1.956.563 2.188.740 2.380.119 2.757.682 3.212.533 19.670.000 

— T6cdtangthu(%) 113% 112% 109% 116% 116% 114% 

T trQng trong thng thu NSNN trên dja bàn (%) 87% 85% 87% 87% 85% 88% 86% 

Trong do: - Thu tin sCr diing dt 5.757.596 456.861 586.764 607.170 871.261 1.092.172 6.050.000 

- Thu xô s kin thit 352.374 35.609 35.24 1 34.109 39.539 37.954 206.000 

2 Thu tr hot dng xut, nhp khu 1.734.125 304.832 270.115 303.766 473.837 381.576 3.080.000 
T6c d5 tang thu (%) 106% 89% 112% 156% 81% 108% 

Tj trQng trong tdng thu NSNN trên dja bàn (Vo) 12% 13% 11% 11% 15% 10% 14% 

3 Thu viën trçr 22.374 4.409 8.986 697 792 7.490 0 

Tc d5 tang thu (%) 114% 204% 8% 114% 946% 

T trong trong tdng thu NSNN trên a'ja bàn (%) 0,16% 0,19% 0,36% 0,03% 0,02% 0,21% 

4 Thu üng h, dóng gOp 163.281 28.542 34.468 41.649 17.485 41.136 0 
T6cdotangthu(%) 110% 121% 121% 42% 235% 

Tj trQng trong tdng thu NSNN trên a'ja bàn (%) 1,13% 1,24% 1,38% 1,53% 0,54% 1,13% 

III TONG THU NSDP 48.421.075 7.224.602 9.175.139 9.624.362 10.429.013 11.967.959 48.507.890 
Tcd5tãngthuNSDP(Yo) 113% 127% 105% 108% 115% 104% 

Tj lê thu NSDP so vol GRDP /o) 34% 31% 36% 34% 33% 35% 21% 

1 ThuNSDP dtrgc humgtheo phãn cap 11.417.410 1.884.455 1.957.505 2.185.405 2.512.274 2.877.771 17.772.500 
Tácd5tang(%) 111% 104% 112% 115% 115% 116% 
Tj trQng trong tong thu NSDP (%) 24% 26% 21% 23% 24% 24% 37% 

2 Thu bô sung tfr ngân sách cap trên 28.270.973 4.074.396 6.069.035 5.363.038 5.868.238 6.896.266 30.546.613 
T6cd5tang(%) 114% 149% 88% 109% 118% 98% 



sri 
Thirc hin giai don truóc K Iio,ch giai 

doan 2021 - 
2025 () 

Nôi dung T6npr giai 
doan Näm 2016 Nãm 2017 Nàm 2018 Nãm 2019 Nãni 2020 

A B 1 2 3 4 5 6 7 
Tj'trQngtrongtóngthuNSDP('%) 58% 56% 66% 56% 56% 58% 63% 

- Thu bô sung can dôi ngân sách 16.192.032 1.598.430 3.440.576 3.440.576 3.776.373 3.936.077 20.347.620 

- Thubô sungcó m11ctiêu 12.078.941 2.475.966 2.628.459 1.922.462 2.091.865 2.960.189 10.198.993 

3 Thu kt dii ngân sách 1.543.928 346.5 17 263.305 397.206 496.952 39.948 0 

4 Thu vay CT KCH KM cap 2 và GTNT 115.000 115.000 

5 Thu chuyên nguôn nãrn truàc sang näm sau 6.783.094 629.057 857.811 1.648.638 1.547.536 2.100.052 188.777 

6 Thutrngânsáchcâpdixóinp1ên 111.677 5.170 18.497 30.075 4.013 53.922 0 

7 Thu vin trq 13.395 4.409 8.986 0 

8 Các khoân thu dê 1a  DV chi QL qua NSNN 165.598 165.598 

IV TONG CIII NSDP 46.863.958 6.961.297 8.691.432 9.052.911 10.246.240 11.912.078 49.413.691 
Tóc dç5 tang chi NSDP (%,) 125% 104% 113% 116% 104% 

Ty l chiNSDP so v&i GRDP (%) 33% 30% 34% 32% 32% 35% 21% 

I Chi dãu tir phát triên (1) 5.850.314 1.242.594 987.578 1.121.669 1.262.757 1.235.716 9.236.051 
Tôcdç5täng(%) 100% 79% 114% 113% 98% 111% 

- Tj) trQflg trong tang chi NSDP (%) 12% 18% 11% 12% 12% 10% 19% 

.2 Chi thtrông xuyên 23.076.423 3.951.671 4.561.539 4.586.465 4.755.463 5.22 1.285 26.908.705 

-. Tôcd5täng(%) 107% 115% 101% 104% 110% 104% 

T))trQngtrongtôngchiNSDP(%) 49% 57% 52% 51% 46% 44% 54% 

3 Chi trã nçi lai, phi; trã nq gôc các khoãn do chInh quyên dja phtrong vay 656 165 12 479 141.139 
Tcd5tang(%) 7% 3992% 189% 

Tj trQngtrongtôngchiNSDP (%) 0,0014% 0,0018% 0,0001% 0,00% 0,29% 

4 Chibôsungqudytr&tãichInh 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 
5 Chi tu nguôn vay 38.738 - 
.6 Dir phông ngân sách 1 920.928 
7 - Chi to nguôn thuc hin cal cách chInh sách tiên lirong II 1.725.265 
8 Chi thijc hiên CTMTQG, CTMT, nhim vi.i NSTW ho trq 8.547.526 727.611 1.465.195 1.753.617 2.212.576 2.388.527 9.832.442 
9 Ghi chi tu nguôn vin trçr 13.395 4.409 8.986 

10 Chi tu nguôn thu dê Li don vj chi quãn 1 qua NSNN 131.909 131.909 
11 Chi tfr nguin bô sung có mljc tiêu ttr ngân sách tinh 0 644.162 
12 Chi np trã ngân sách cap trên 214.877 5.555 18.497 42.460 4.053 144.312 0 
13 Chi chuyên nguôn sang nãm sau 8.985.121 857.811 1.648.637 1.547.535 2.010.379 2.920.759 0 
E BOI CHLIBOI THU NSDP 263.305 483.707 571.451 182.773 55.881 905.801 



STT 
Tluic hin giai don tru&c Kê hoch giai 

doan 2021 - 
2025(1 

Nôi dung Tôn iai 
doan 

Nàm2016 Nàm2017 Nãm2018 Nám2019 Nàrn2020 

A B 1 2 3 4 5 6 7 
C TONG MISC VAY, TRA NQ CUA NSDP 

I Hin m(rc dtr no vay tôi da cüa NSDP 575.554 376.891 391.501 437.081 502.455 575.554 876.492 

H Mfrc du nQ dãu k' (näm) 248.000 248.000 301.000 214.500 140.645 104.517 109.833 

Tj) lé mic dir ncr ddu Ic)) (nãrn) so thi mi'c dir ncr vay tôi da cia NSDP (%) 43% 66% 77% 49% 28% 18% 13% 

- T)) lé ,nirc dir ncr dáu Ic)) (näm) so v&i GRDP (%) 0,17% 1,06% 1,17% 0,75% 0,44% 0,31% 0,05% 

Ill Trã nq gôc vay trong k' (näm) 313.500 62.000 86.500 74.500 56.000 34.500 125.620 

- Trngunvaydêtrànçrgôc 11.500 

- Tr nguôn bi thu NSDP; tang thu, tit kim chi; kt dir ngân sách cp tinh 23.000 125.620 

IV Tong müc vay trong k5' (nàm) 175.333 115.000 645 19.872 39.816 881.818 

- Vaydêbüdapbichi 28.316 881.818 

- VaydhrãncrgOc 11.500 0 

V Mtrc dir n cuôi k' (nàm) 870.494 301.000 214.500 140.645 104.517 109.833 866.031 

T' 1 mt'rc dir ncr cuôi k' (näm) so vài mrc dir ng vay ti da cüaNSDP (%) 151% 80% 55% 32% 21% 19% 99% 

TS' 1 rnirc du nq cuôi k' (näm) so vói GRDP (%) 0,61% 1,29% 0,84% 0,49% 0,33% 0,32% 0,37% 

VI Chi trã nc lãi, phi các khoãn vay 74.460 

Ghi chü:  
- Nãm 2016: Vay Ngân hang phát trin d thrc hin kiên cô hóa kênh mirong 
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KE H 

(Kern theo 
AC1i.1i1ThNAN S H NHA NUOC 05 NAM CIA! DOAN 2021 -2025 

ctp cao SQd /BC-UB ngay4 thang44  narn 2021 cua UBND tinh Quang Tn 

Gi$2f 020 Giai doan 2021 - 2025 K hoach 
Toc d9 tang S TT Cu TIEU TI! 2015 Tn iai 

doan 
T1-f'f

, 
 

. 
'TH 27 H 2018 Til 2019 TH 2020 KH 2021 KH 2022 1(11 2023 KH 2024 KH 2025 

giai doan 
2021 - 2025 

021 -202 

10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 - 7 8 9 

I TONG THU NSNN TREN DIA BÀN 2.330.720 14.415.418 2.294.347 2.502.309 2.726.231 3.249.796 3.642.736 3.450.000 4.125.500 4.516.700 4.995.300 5.662.500 22.750.000 113% 

1 Thu ni da 1.556.644 12.495.637 1.956.563 2.188.740 2.380.119 2.757.682 3.212.533 2.970.000 3.475.500 3.866.700 4.345.300 5.012.500 19.670.000 114% 

Trong do: 

- 1'hunoidiakhOngcni iin SD dOt. XSKT 1.230.197 8.709.888 1.464.094 1.566.734 1.738.840 1.846.883 2.093.337 2.010.000 2.305.500 2.625.700 3.003.300 3.469.500 13.414.000 
-NSDPhu&,?g 1.509.060 11.417.410 1.884.455 1.957.505 2.185.405 2.512.274 2.877.771 2.560.700 3.119.350 3.501.650 3.969.050 4.621.750 17.772.500 

11 
ThutrkhuvucDNNNdotrungisongquãnI' 

146.779 909.648 174.641 132.355 180.777 203.814 218.062 190.000 200.000 205.000 210.000 216.300 1.021.300 

1.2 
Thu tr khu virc DNNN do dia phi.wng quan 1' 

65.323 424.760 55.441 97.197 94.785 83.138 94.197 85.000 35.000 35.900 36.800 37.700 4 1.470 

mutukhuvtrcl)Ncóvôndãutunuâcngoài 
11.734 97.408 12.654 10.576 14.839 19.464 39.875 32.800 42.000 50.400 60.500 72.600 258.300 

1.4 Thu tr khu vrc kinh t ngoài quc doarih (4) 524.864 3.382.594 584.945 608.312 716.973 733.262 739.103 742.000 990.000 1.237.500 1.546.900 1.933.600 6.450.000 

1.5 ThuêthunhâpcAnhãn 51.961 406.634 67.034 63.834 74.756 93.434 107.575 90.000 110.000 126.500 139.200 153.100 618.800 

1.6 Thuê bão ye môi tm&ng 125.244 1.604.219 276.599 326.460 242.457 287.393 471.3 10 500.000 520.000 537.100 558.600 586.500 2.702.200 

Trongdó:-Thutrhànghóanhpkhu 551.162 153.202 180.864 217.096 314.000 270.400 279.300 290.500 305.000 1.459.200 
- Thu tr hang höa SX trong nuóc 325.974 89.255 106.529 130.190 186.000 249.600 257.800 268.100 281.500 1.243.000 

1.7: LphitnrOcba 98.862 689.335 115.440 103.907 139.490 166.118 164.381 150.000 180.000 200.000 210.000 220.500 960.500 
1.8 Thuphi,lCphi 49.063 302.325 38.881 73.357 61.652 64.969 63.466 72.600 70.000 71.000 72.000 73.000 358.600 

Trongdó:-Phivàlphitrun.guang 8.308 75.525 9.286 14.167 18.783 17.491 15.798 24.600 16.100 16.100 16.100 16.100 89.000 
- Phi và I phi tinh 31.838 86.649 9.286 14.167 18.305 21.863 23.027 23.235 31.270 31.770 32.270 32.800 151.345 
- Phi và I phi huyCn, xã 8.917 123.259 9.286 39.337 24.379 25.615 24.642 24.765 22.630 23.130 23.630 24.100 118.255 

1.9 Thuê sCr dung dat nông nghiêp 1.271 2.234 1.272 532 182 124 124 0 
1.10 Thuê sC dung dat phi nông nghip 3.093 23.033 2.795 4.437 4.861 5.740 5.200 5.000 5.500 5.700 6.000 6.400 28.600 
1.11. Tiênchothuêdãt,thuêmtnuâc 24.417 124.133 23.166 19.064 21.394 32.544 27.965 23.000 28.000 33.600 40.300 46.800 171.700 
1.12. Thu lien scr dung dat 326.447 3.603.297 456.861 586.764 607.170 871.261 1.081.242 920.000 1.130.000 1.200.000 1.300.000 1.500.000 6.050.000 

1.13- 
• nha nrc 

780 15.265 3.638 144 276 11.207 100 100 

1.14 Thu tr hoat dong xô so kiên thiêt 182.452 35.609 35.241 34.109 39.539 37.954 40.000 40.000 41.000 42.000 43 .000 206.000 
1.15.: ThutiCncãpquyênkhaitháckhoãngsãn 6.831 86.104 15.683 13.801 20.094 16.741 19.784 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 75.000 

Trongdó: -GiâvphépdoTWcãp 23.508 6.829 16.679 11.000 9.500 9.500 9.500 9.500 49.000 
-GiãvphépdoDPcãp 6,748 3.642 3.105 4.000 5.500 5.500 5.500 5.500 26.000 

1.16 Thukhácngânsách 109.360 542.101 85.958 91.266 138.895 116.757 109.225 92.000 95.000 95.000 95.000 95.000 472.000 
Trongdó:-ThukhácNSTW 0 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 315.000 

-ThukhácNSDP 0 29.000 32.000 32.000 32.000 32.000 157.000 
1.17 Thu tx qu dat cong ich, hoa Içii cOng san khãc 10.617 53.203 9.585 11.663 10.677 12.045 9.233 7.000 9.000 8.000 8.000 8.000 40.000 
1.18 Thu hi vOn. thu cô tue. Icii nhun sau thuê 46.89 1 6.334 16.864 11.064 12.628 5.500 6.000 5.000 5.000 5.000 26.500 

2 Thu tü hot dng xuât, nhp khâu 774.076 1.734.125 304.832 270.115 303.766 473.837 381.576 480.000 650.000 650.000 650.000 650.000 3.080.000 108% 

Tdcd5tãngthu(%) 95% 39% 89% 112% 156% 81% 126% 135% 100% 100% 100% 474% 
T'trong:rongtôngthuNSNN(%) 12% 13% 11% 11% 15% 10% 14% 16% 14% 13% 11% 14% 

3 ThudOnggôp 163.281 28.542 34.468 41.649 17.485 41.136 0 
4 Thu vin trQ 22.374 4.409 8.986 697 792 7.490 0 



STr CHITIEU TH2O1S 
Giai doan 2016 -2020 Giai doan 2021 - 2025 Kê hoach 

giaidon 
2021-2025 

- 
Tôc do tang 

20212025(*) - Tong giai 
doan 

1112016 T112017 1112018 TI12019 TH2020 K112021 KI-12022 KH2023 1(112024 K112025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

H 
TONG THU NGAN SACH D!A  PHUONG 
11U0NG 

48.421.075 7.224.602 9.175.139 9.624.362 10.429.013 11.967.959 9.054.370 9.277.280 9.529.580 9.996.980 10.649.680 48.507.890 104% 

I ThuNSDPhuàngtheophãncâp 11.417.410 1.884.455 1.957.505 2.185.405 2.512.274 2.877.771 2.560.700 3.119.350 3.501.650 3.969.050 4.621.750 17.772.500 116% 

2 Thu b sungcüaNS cAp trên 28.270.973 4.074.396 6.069.035 5.363.038 5.868.238 6.896.266 6.434.893 6.027.930 6.027.930 6.027.930 6.027.930 30.546.613 98% 

-Thu bô sung can d6i ngân sách 16.192.032 1.598.430 3.440.576 3.440.576 3.776.373 3.936.077 3.579.576 4.192.011 4.192.011 4.192.011 4.192.011 20.347.620 - 

- 

- Thu b sung muc tiêu ttr ngãn sách trung 
isang 

12.078.941 2.475.966 2.628.459 1.922.462 2.091.865 2.960.189 2.855.317 1.835.919 1.835.919 1.835.919 1.835.919 10.198.993 

3 Thu vay CT KCH KM cap 2 và GTNT 115.000 115.000 0 0 0 0 

4 Thu tr qu9 di,r tr tãi chinh 0 0 

5 . Thu két thr 1.543.928 346.517 263.305 397.206 496.952 39.948 0 

6 Thuchuyênnguönnamtruâcchuyênsang 6.783.094 629.057 857.811 1.648.638 1.547.536 2.100.052 58.777 130.000 188.777 

7 Thu dónggóp 0 0 

8 . Thutirngansáchcâpduôinp1ên 111.677 5.170 18.497 30.075 4.013 53.922 

9 Thu vin trci 13.395 4.409 8.986 0 0 0 

10 Các khoàn thu d 1a1 DV chi QL qua NSNN 
165.598 165.598 0 0 0 0 - 



1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 100% 
190.964 176.859 177.490 182.628 192.987 100% 920.928 
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. .. Thirc hiên 
- 2020 Giai don 2021 -2025 - T6c do 

- CIII TIEU 
2015 Ton iai g g•  

don 
TH 20  TH 2018 TII 2019 TII 2020 KH 2021 KU 2022 KIt 2023 KU 2024 KU 2025 Tong giai don 

ang 2021- 
2025 (*) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 /1 12 13 14 
A Cl-Il NSDP QUAN LV 6.632.355 46.863.957 6.961.297 8.691.433 9.052.911 10.246.240 11.912.077 9.161.970 9.430.080 9.802.783 10.247.054 10.77 1.804 49.4 13.691 104% 
I Chi can dôi NSDP 4.861.472 28.932.391 5.195.264 5.550.117 5.709.299 6.019.232 6.458.479 6.552.416 7.454.780 7.841.244 8.298.966 8.789.681 38.937.087 108% 
1 Chi dãu tu phát trin 943.364 5.850.313 1.242.594 987.578 1.12 1.669 1.262.757 1.235.716 1.400.710 1.722.210 1.962.212 2.044.784 2.106.134 9.236.051 111% 

1.1 Chidâutucácdiran 289.221 5.123.365 834.521 962.764 1.035.803 1.133.106 1.157.171 1.216.110 1.437.910 1.501.010 1.590.710 1.769.010 7.514.750 
1.2 Chi dâu Ui tü nguôn bi chi NSDP 0 107.600 152.800 273.202 250.074 122.124 905.801 

1.3 
Chi thrc hin Chuong trInh MTQG xay 
dung nông thOn mói 

15.515 112.145 20.538 16.815 15.885 30.487 28.420 30.000 40.000 70.000 70.000 70.000 280.000 
- 

1.4 
Chi h tsç 02 tinh Savannakhet, Salavan - 
Nuâc CHDCND Lao (dAu ttr cong trinh) 

11.611 568 11.043 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000 

1 

Chi thtrc hin chinh sách tru dãi du tir theo 
NQ si I5/20161NQ-HDND ngày 19/8/2016 
cUa HDND tinh; NQ s 105/20211NQ-
HDND ngày 30/08/2021 cüa HDND tinh 

19.239 7.999 140 8.500 2.600 3.000 3.000 6.000 6.000 6.000 24.000 

1.6 

BO sung nguOn vOn cho các qu9 tãi chinh 
" mc ngoài nban  sách cap tinh; von 
thác ngân sách tinh qua NgOn hang CSXH 
tinh 

0 - 64.500 68.000 74.000 85.000 291.500 

1.7 

Chi thirc hin dr an hoãn thin, hin dai hOa 
h8 so, bàn d dia gi&i hành chinh Va xây 
dung co sà d lieu dia gi&i hành chinh (Dr 
án5l3 

7.200 4.000 3.200 

1.8 Chi dâu tu khâc 638.628 569.229 387.534 65.273 76.422 40.000 40.000 20.000 40.000 50.000 50.000 200.000 

1.9 
Chi dâu Ui Va h6 tr von cho cac doanh 
nghiCp cung cp san phAm, djch vu cOng ich 
do Nhà ntràc dat hàn2...... 

5.000 5.000 

110 

Chi tr nguôn thu sap xêp lai, xü 1' nhà, dat 
cüa co quan, tO chtrc don vi doanh nghip 
theo quy djnh cOa Lut Quãn 1', sü djng tài 
san COfl2 

2.524 2.524 

2 Chi thir&ng xuyên 3.916.281 23.076.423 3.951.671 4.561.539 4.586.465 4.755.463 5.221.285 4.874.521 5.371.942 5.380.102 5.546.211 5.735.929 26.908.705 104% 
TrongdO: - 

- Chi giao dc - dào tao và day ngh 1.593.244 9.693.239 1.611.985 1.903.093 1.965.075 2.059.620 2.153.467 2.222.479 2.461.362 2.515.649 2.624.931 2.801.949 12.626.370 

- -Chikhoahccvàcôngngh 13.367 74.450 10.783 16.596 12.944 15.924 18.204 21.839 21.896 21.896 21.896 21.896 109.423 
- Chi su nghiêp mOi truOng 4 13.539 402.905 402.905 68.206 75.934 75.934 75.934 75.934 37 1.942 
Chi trã my Iãi, phi; nq gic các khoin do 
chinh quvén dia phtrang vav 

655 165 12 479 4.100 6.649 28.532 49.234 52.623 141.139 189% 

3 Chi bô sung qu dir tr& tài chInh 
5 Dir phong ngãn sách 

1.827 5.000 1.000 1.000 
0 

1.000 1.000 1.000 
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CIII TIEU 
Thtrc hin 

2015 

Giaidoan2016-2020 Giaidoan2021 -2025 - Toe dç 
tang 2021 - 
202( 

Tng oiai 
TH2016 TH2017 1112018 TI! 2019 T112020 KH2021 K112022 KH2023 K112024 K112025 Tônggiaidon 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

6 
Ngun thrc hin cái cách chmnh sách tin 
krong; tiêt kim chi thu*ng xuyên ngân 
sich cp tinh 

0 81.121 176.120 291.908 475.108 701.008 1.725.265 171% 

II 
Chi thyc hin mt so m9c tiêu, nhim vu vã 
các chtro'ng trmnh miic tiêu ttr ngun bô sung 
Co muc tiêu cOa NSTV 

934.654 8.547.527 727.611 1.465.195 1.753.617 2.2 12.576 2.388.527 2.488.766 1.835.919 1.835.919 1.835.919 1.835.919 9.832.442 93% 

Chi tie ngun bô sung có mtic tiêu tie ngãn 
sach ttnh 

0 120.788 139.381 125.620 112.169 146.203 644.162 105% 

IV Chi np trã ngân sách cap trên 22.427 2 14.876 5.555 18.497 42.460 4.053 144.312 0 0 0 0 o - 
V Clii chuyn ngun sang näm sau 629.057 8.985.121 857.811 1.648.637 1.547.535 2.0 10.379 2.920.759 0 0 0 0 0 - 
'I Chi chtwng trInh KCIIKM vã GTNT tie 37.282 38.738 38.738 

VII Chi sir nghiêp dé lai quàn ly  qua ngãn sad 106.777 131.909 131.909 

VIII Ghi chi viên trtx 40.687 13.395 4.409 8.986 
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