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*
Số 01-NQ/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Thuận, ngày 26 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XIV)
về đánh giá tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020
và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021
----Trong phiên họp sáng ngày 25/11/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa
XIV) đã nghe và cho ý kiến Tờ trình số 04-TTr/TU, ngày 23/11/2020 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy và Tờ trình số 4270/TTr-UBND, ngày 03/11/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về đánh giá tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020 và dự
toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 của tỉnh; Tỉnh ủy thống nhất kết luận:
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN
SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
Năm 2020, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện
nắng hạn kéo dài và tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng lớn
đến công tác thu, chi ngân sách của tỉnh; song, các ngành, các cấp, các địa phương
đã có nhiều nỗ lực, cố gắng triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm nên kết
quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách đạt được kết quả khá tốt; nổi rõ là:
1. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 (không kể thu từ dầu thô và thu
từ hoạt động xuất, nhập khẩu) đạt 7.190 tỷ đồng, bằng 93,99% dự toán Hội đồng
nhân dân tỉnh giao, trong đó có 09/18 khoản thu cân đối ngân sách Nhà nước đạt
và vượt dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.
2. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện chỉ tiêu ngân sách Nhà nước
năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã bám sát các quy định của pháp luật, đảm bảo
các nhiệm vụ chi; trong đó, tập trung chi đầu tư phát triển theo kế hoạch, kịp thời
đáp ứng nguồn chi đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, dịch tả lợn
Châu Phi, chi hỗ trợ cho các đối tượng chính sách xã hội. Đã thực hiện tốt chủ
trương tiết kiệm chi, nhất là các khoản chi tổ chức hội nghị, chi công tác (trong
nước và ngoài nước), các khoản chi thường xuyên.
Tuy nhiên, vẫn còn 09/18 khoản thu cân đối ngân sách nhà nước không đạt
dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, trong đó có một số khoản thu lớn đạt thấp
như: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý đạt 67,86%;
thuế bảo vệ môi trường đạt 73,77%; lệ phí trước bạ đạt 61,11%...
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II. VỀ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
Cơ bản thống nhất dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và các giải pháp điều
hành ngân sách năm 2021 theo Tờ trình số 04-TTr/TU, ngày 23/11/2020 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy và Tờ trình số 4270/TTr-UBND, ngày 03/11/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh. Trong quá trình điều hành ngân sách Nhà nước năm 2021, đề nghị
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:
1. Tiếp tục thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp bảo đảm nhiệm vụ
thu, khai thác nguồn thu bù đắp hụt thu; tăng cường giải pháp quản lý, chống thất
thu ngân sách, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021 theo dự toán
được giao.
2. Tăng cường công tác quản lý thu, phân bổ, sử dụng nguồn thu ngân sách
có hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm nguồn lực để thực hiện các nhiệm
vụ cấp thiết... Ưu tiên chi ngân sách cho công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái
định cư, duy tu, bảo dưỡng các công trình, trụ sở làm việc, xây dựng, bảo trì hệ
thống giao thông đường bộ... Đồng thời, tiếp tục huy động có hiệu quả các nguồn
lực xã hội cho đầu tư phát triển, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm
vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
3. Chỉ đạo, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, triệt để tiết kiệm các khoản chi
chưa thật cần thiết, chi hội họp, chi công tác trong và ngoài nước./.
Nơi nhận:
- Vụ II, Văn phòng TW Đảng tại T78,
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh,
- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Mặt trận TQVN và các đoàn thể tỉnh,
- Các sở, ban, ngành,
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.Khoi
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