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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 
 

Số:        /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Điện Biên, ngày         tháng 7 năm 2018 

  

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 

 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách  

6 tháng cuối năm 2018 

 

Thực hiện Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Quyết 

định số 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; 

Thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của 

HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 7 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương 

năm 2018; 

UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 

tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách 6 

tháng cuối năm 2018, với những nội dung cụ thể như sau: 

 

PHẦN I 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI  

NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 
 

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH: 

I. Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 

 Dự toán HĐND tỉnh giao 1.078.094 triệu đồng, tăng 6,85% dự toán trung 

ương giao, ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 531 tỷ 322 triệu đồng, đạt 52,65% 

dự toán trung ương giao, đạt 49,28% dự toán HĐND tỉnh giao. Cụ thể như sau: 

    1. Thu nội địa:  

Ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 486 tỷ 600 triệu đồng, đạt 47,24% dự 

toán HĐND tỉnh giao, trong đó: Số thu không kể thu từ đất và xổ số kiến thiết 

393.007 triệu đồng/915.000 triệu đồng, đạt 42,95%. 

      Chi tiết ước thực hiện các khoản thu như sau: 

1.1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý: 86 tỷ 660 

triệu đồng, đạt 42,07 % dự toán giao. Khoản thu này đạt thấp so với dự toán giao do 

hoạt động SXKD của các doanh nghiệp trong những tháng đầu năm còn nhiều khó 
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khăn, tuy nhiên số nộp ngân sách nhà nước vẫn tăng cao so với cùng kỳ do có sự cộng 

hưởng tăng trưởng tích cực trong những tháng cuối năm 2017 dẫn đến số thuế GTGT 

và Thuế tài nguyên nước thủy điện nộp NSNN tăng đáng kể so với cùng kỳ (Thuế: 

GTGT tăng 50,3%, TNN thủy điện tăng 34,5% so với cùng kỳ). 

1.2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý: 14 tỷ đồng, 

đạt 63,64% dự toán giao, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm trước. Số thu khu vực này 

đạt khá so với dự toán giao và tăng so với cùng kỳ do có sự tăng trưởng tích cực của 

các doanh nghiệp của khu vực này trong những tháng cuối năm 2017; Mặt khác, Cục 

Thuế tỉnh đã tăng cường công tác quản lý thu, tích cực đôn đốc và áp dụng các biện 

pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế để thu hồi các khoản nợ thuế của doanh nghiệp.  

 1.3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 160 triệu đồng, đạt 

160% so với dự toán giao, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước. 

1.4. Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh: 

138 tỷ 377 triệu đồng, đạt 40,7% dự toán Trung ương và 37,98 % dự toán HĐND 

tỉnh giao, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước.  

1.5. Lệ phí trước bạ: Ước thu đạt 26 tỷ 584 triệu đồng, đạt 40,28% dự toán, 

tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ tiêu này đạt thấp so với dự toán nguyên 

nhân chủ yếu do hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn hạn chế; nhu 

cầu mua sắm tài sản, xe ôtô, xe gắn máy của doanh nghiệp và người dân có tăng 

nhưng không đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Mặt khác giá bán xe ô tô của các 

hãng sản xuất vẫn ở mức cao mà không giảm như kỳ vọng của người tiêu dùng khi 

thuế xuất thuế nhập khẩu xe ô tô đã giảm về 0% từ ngày 01/01/2018, từ đó ảnh 

hưởng đến sức mua của người dân và doanh nghiệp. 

1.6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 750 triệu đồng, đạt 50% so với dự 

toán giao, bằng 62,2% so với cùng kỳ năm trước. 

1.7. Thuế thu nhập cá nhân: 22 tỷ 790 triệu đồng, đạt 51,8% dự toán giao, 

tăng 17,3 % so với cùng kỳ năm trước.  

1.8. Thuế bảo vệ môi trường: 58 tỷ 047 triệu đồng, đạt 45,35% dự toán 

giao, tăng 12,2 % so với cùng kỳ năm trước.         

 1.9. Thu phí, lệ phí: 14 tỷ 658 triệu đồng, đạt 48,86% dự toán giao, bằng 

73,7% so với cùng kỳ năm trước.  

1.10. Thu tiền sử dụng đất: 77 tỷ 800 triệu đồng đạt 81,89% dự toán 

HĐND tỉnh giao, tăng 124,7% so với cùng kỳ năm trước, do có sự tích cực của 

chính quyền và cơ quan tham mưu của các địa phương đã đẩy nhanh tiến độ đấu giá 

đất trên địa bàn quản lý theo Kế hoạch năm 2017 chuyển sang. 

 1.11. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: 11 tỷ 698 triệu đồng, đạt 43,33% 

so với dự toán giao, bằng 91,8 % so với cùng kỳ năm trước.  

 1.12. Thu tiền thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước: 267 triệu đồng, đạt 

66,75% so với dự toán giao, bằng 59,2% so với cùng kỳ năm trước. 

          1.13. Thu khác ngân sách: 10 tỷ 976 triệu đồng, đạt 80,12% so với dự toán 

giao, trong đó thu phạt, tịch thu do các cơ quan trung ương thực hiện: 4 tỷ 344 
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triệu đồng, thu khác sau khi loại trừ các khoản không tính cân đối: 1 tỷ 686 triệu 

đồng đạt 48,17% so với dự toán giao. 

1.14. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 6 tỷ 365 triệu đồng, đạt 

79,56% dự toán giao, tăng 265,6% so với cùng kỳ năm trước. Khoản thu này dự 

ước đạt cao so với dự toán và so với cùng kỳ do một số doanh nghiệp đã thực hiện nộp 

tiền quyền khai thác khoáng sản theo Thông báo của cơ quan Thuế; Cục Thuế đã 

phối hợp tích cực với Sở Tài nguyên và môi trường tăng cường các biện pháp quản lý 

cấp phép, khai thác và thực hiện nghĩa vụ nộp tiền quyền khai thác khoáng sản theo 

chỉ đạo của Ban chỉ đạo thu nộp NSNN tỉnh nên dự kiến thu hồi được số tiền quyền 

khai thác khoáng sản còn nợ của một số doanh nghiệp. 

1.15. Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác: 1 tỷ 675 triệu 

đồng, đạt 41,88% dự toán giao, bằng 70,8% so với cùng kỳ năm trước.  

 1.16. Thu xổ số kiến thiết: 15 tỷ 793 triệu đồng, đạt 78,97% dự toán giao, 

tăng 34,8% so với cùng kỳ năm trước.  

2. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 4 

tỷ đồng, bằng 44,4% dự toán giao. Trong đó thuế xuất nhập khẩu 801 triệu đồng, 

thuế GTGT: 3 tỷ 199 triệu đồng. Nguyên nhân số ước thu đạt thấp do kim ngạch 

xuất nhập khẩu giảm 26% so với cùng kỳ năm trước.  

 3. Thu viện trợ:  Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 4 tỷ 973 triệu đồng, bằng 

12,72% dự toán giao, là số thu của tổ chức những người bạn Việt Nam – Hàn 

Quốc và tổ chức Tầm nhìn thế giới viện trợ trực tiếp cho địa phương. 

4. Thu ủng hộ đóng góp: 35 tỷ 749 triệu đồng, trong đó Thành phố Hồ Chí 

Minh hỗ trợ đầu tư bệnh viện đa khoa huyện Mường Ảng 34.400 triệu đồng. 

 II. Thu ngân sách địa phương:  

Dự toán HĐND tỉnh giao 9.131 tỷ 278 triệu đồng, ước thực hiện 4.863 tỷ 

136,6 triệu đồng, đạt 53,26% dự toán giao. Gồm: 

 1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn địa phương hưởng: 443 tỷ 997 

triệu đồng, bằng 47,52% dự toán giao;   

 2. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 4.378 tỷ 417,6 triệu đồng, bằng 

53,67% so với dự toán giao, do trung ương bổ sung tăng một số nhiệm vụ chi 

ngoài dự toán đầu năm. Bao gồm: 

 + Bổ sung cân đối: 3.116 tỷ 797 triệu đồng, bằng 55% dự toán giao; 

+ Thu bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương: 109.356 triệu đồng, bằng 

50% dự toán giao; 

+ Thu bổ sung có mục tiêu: 1.152 tỷ 264,6 triệu đồng, trong đó trung ương bổ 

sung tăng 102 tỷ 391,6 triệu đồng để thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ, bao gồm: 
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                                                                                                                         Đơn vị tính: Triệu đồng 

Stt Tổng kinh phí được bổ sung Số tiền 

  Tổng cộng 102.391,6 

1 Kinh phí phân giới cắm mốc Việt Nam - Lào 
20.298,0 

 

2 Bảo hiểm y tế cho các đối tượng năm 2017 28.658,0 

3 Hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín 2.213,0 

4 

Hỗ trợ kinh phí chi trả học bổng chính sách đối với học sinh các 

trường phổ thông dân tộc nội trú và kinh phí đào tạo học sinh hệ cử 

tuyển năm 2017 

1.380,0 

5 
Kinh phí trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định số 

24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
1.023,0 

6 Hỗ trợ hộ nghèo tiền điện năm 2016 2.597,0 

7 

Kinh phí thực hiện Đề án " Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân 

cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025" 

năm 2017 và năm 2018 

630,0 

8 
Kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống bệnh lở mồm 

long móng cho giai đoạn 2016 – 2020 năm 2018 
1.441,6 

9 Quỹ bảo trì đường bộ đợt 2 năm 2017 và đợt 1 năm 2018 22.851,0 

10 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2017 
9.500,0 

11 
Kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ 

Đông Xuân năm 2017-2018 
11.800 

 3. Thu viện trợ: 4 tỷ 973 triệu đồng. 

 4. Thu ủng hộ, đóng góp: 35 tỷ 749 triệu đồng. 

 

     B. CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG: 

Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2018 được HĐND tỉnh giao 9.061 

tỷ 427 triệu đồng, ước thực hiện 4.123 tỷ 235 triệu đồng, đạt 45,50% dự toán. 

Chi tiết ước thực hiện các khoản chi như sau: 

I. Chi cân đối ngân sách:  

 Dự toán HĐND tỉnh giao 7.042 tỷ 189 triệu đồng, ước thực hiện 3.466 tỷ  

224 triệu đồng, đạt 49,22% dự toán. 

1. Chi đầu tư phát triển: Ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 348 tỷ 360 triệu 

đồng, đạt 49,33% so với dự toán giao. 

2. Chi thường xuyên: Ước thực hiện 3.117 tỷ 721 triệu đồng, đạt 50,63%  

dự toán giao. Trong đó: 
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- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 1.773 tỷ 053 triệu đồng, đạt 

57,58% dự toán giao, do năm 2018 phần lớn các chế độ, chính sách cho học sinh, 

sinh viên đã được giao ngày trong dự toán đầu năm. 

- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 3 tỷ 275 triệu đồng, đạt 25,97% dự 

toán giao. 

- Chi sự nghiệp môi trường: 15 tỷ 256 triệu đồng đạt 22,57% dự toán giao. 

- Các lĩnh vực còn lại: 1.326 tỷ 137 triệu đồng, đạt 44,22% dự toán giao. 

II. Chi trả lãi, phí vay đầu tư cơ sở hạ tầng: 

- Trả phí vay lại vốn vay của Chính phủ: 143 triệu đồng, trong đó: 

+ Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – thành phố Điện Biên Phủ (DB 

01) năm 2016, 2017: 130 triệu đồng. 

+ Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên 

kết quả: 13 triệu đồng. 

III. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương để thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và nhiệm vụ 

khác 

1. Chi Chương trình mục tiêu quốc gia: Tổng dự toán được giao năm 

2018: 601 tỷ 848 triệu đồng, ước thực hiện 172 tỷ 925 triệu đồng, đạt 28,73% dự 

toán giao, trong đó: 

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 116 tỷ 373 triệu đồng, bao 

gồm: 

+ Vốn đầu tư: 81 tỷ 921 triệu đồng, đạt 30% dự toán giao. 

+ Vốn sự nghiệp: 34 tỷ 452 triệu đồng, đạt 30,74% dự toán giao. 

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 56 tỷ 552 triệu đồng, bao 

gồm: 

+ Vốn đầu tư: 42 tỷ 330 triệu đồng, đạt 30% dự toán giao. 

+ Vốn sự nghiệp: 14 tỷ 222 triệu đồng, đạt 18,81% dự toán giao. 

         2. Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác: 484 tỷ 086 triệu đồng, 

trong đó: 

 - Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác: 448 tỷ 

386 triệu đồng, đạt 36,45 % dự toán giao; 

 - Chi từ nguồn hỗ trợ vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách và một 

số chương trình mục tiêu theo quy định: 35.700 triệu đồng, đạt 19,08% dự toán 

giao. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

III. Chi tiết tình hình thu, chi 6 tháng đầu năm 2018 các huyện, thị xã, 

thành phố. 
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1. Thành phố Điện Biên Phủ:  

Thu ngân sách ước thực hiện 208 tỷ 362 triệu đồng, đạt 45,4% dự toán tỉnh giao. 

Trong đó thu trên địa bàn ước thực hiện 109 tỷ 799 triệu đồng, đạt 43,06% dự toán tỉnh 

giao. Loại trừ số thu về đất, thu trên địa bàn thành phố 77 tỷ 217 triệu đồng, đạt 

38,06%. Chi ngân sách ước thực hiện 179 tỷ 990 triệu đồng, đạt 39,3% dự toán tỉnh 

giao. 

2. Huyện Điện Biên: 

Thu ngân sách ước thực hiện 444 tỷ 591 triệu đồng, đạt 51,3% dự toán tỉnh 

giao. Trong đó thu trên địa bàn ước thực hiện 41 tỷ đồng, đạt 47,7% dự toán tỉnh 

giao. Loại trừ số thu về đất, thu trên địa bàn huyện 26 tỷ 970 triệu đồng, đạt 

38,53%. Chi ngân sách ước thực hiện 380 tỷ 639 triệu đồng, đạt 43,91% dự toán 

tỉnh giao. 

3. Huyện Tuần Giáo: 

Thu ngân sách ước thực hiện 353 tỷ 010 triệu đồng, đạt 52,4% dự toán tỉnh 

giao. Trong đó thu trên địa bàn ước thực hiện 22 tỷ đồng, đạt 50,6% dự toán tỉnh 

giao. Loại trừ số thu về đất, thu trên địa bàn huyện 11 tỷ 394 triệu đồng, đạt 39,98%. 

Chi ngân sách ước thực hiện 295 tỷ 210 triệu đồng, đạt 43,5% dự toán tỉnh giao. 

4. Huyện Mường Ảng:    

Thu ngân sách ước thực hiện  200 tỷ 186 triệu đồng, đạt 51,5% dự toán  tỉnh 

giao. Trong đó thu trên địa bàn ước thực hiện 6 tỷ 600 triệu đồng, đạt 50,8% dự 

toán tỉnh giao. Loại trừ số thu về đất, thu trên địa bàn huyện 6 tỷ 017 triệu đồng, 

đạt 50,99%. Chi ngân sách ước thực hiện 196 tỷ 253 triệu đồng, đạt 50,45% dự 

toán tỉnh giao. 

5. Huyện Tủa Chùa:  

Thu ngân sách ước thực hiện 231 tỷ 415 triệu đồng, đạt 50,6% dự toán tỉnh  

giao. Trong đó thu trên địa bàn ước thực hiện 6 tỷ 600 triệu đồng, đạt 48,9% dự 

toán tỉnh giao. Loại trừ số thu về đất, thu trên địa bàn huyện 6 tỷ 438 triệu đồng, 

đạt 51,50%. Chi ngân sách ước thực hiện 196 tỷ 277 triệu đồng, đạt 42,84% dự 

toán tỉnh giao. 

6. Huyện Mường Chà: 

Thu ngân sách ước thực hiện 234 tỷ 762 triệu, đạt 49,9% dự toán tỉnh giao. 

Trong đó thu trên địa bàn ước thực hiện 11 tỷ đồng, đạt 46,8% dự toán tỉnh giao. 

Loại trừ số thu về đất, thu trên địa bàn huyện 9 tỷ 200 triệu đồng, đạt 42,79%. Chi 

ngân sách huyện ước thực hiện 214 tỷ 229 triệu đồng, đạt 43,08% dự toán tỉnh 

giao. 

7. Huyện Mường Nhé: 

Thu ngân sách ước thực hiện 260 tỷ 734 triệu đồng, đạt 52,9% dự toán tỉnh giao. 

Trong đó thu trên địa bàn ước thực hiện 6 tỷ 500 triệu đồng, đạt 50% dự toán giao. 

Loại trừ số thu về đất, thu trên địa bàn huyện 4 tỷ 093 triệu đồng, đạt 40,93%. Chi ngân 

sách ước thực hiện 227 tỷ 788 triệu đồng, đạt 44,4% dự toán tỉnh giao. 
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8. Huyện Nậm Pồ:    

Thu ngân sách ước thực hiện 265 tỷ 492 triệu đồng, đạt 49,8% dự toán được 

giao. Trong đó thu trên địa bàn ước thực hiện 3 tỷ 200 triệu đồng, đạt 53,3% dự 

toán tỉnh giao. Loại trừ số thu về đất, thu trên địa bàn huyện 2 tỷ 343 triệu đồng, 

đạt 46,86%. Chi ngân sách ước thực hiện 224 tỷ 944 triệu đồng, đạt 42,2% dự toán 

tỉnh giao. 

9. Thị xã Mường Lay: 

Thu ngân sách ước thực hiện 63 tỷ 656 triệu đồng, đạt 50,1% dự toán tỉnh 

giao. Trong đó thu trên địa bàn ước thực hiện 3 tỷ 500 triệu đồng, đạt 53,8% dự 

toán tỉnh giao. Loại trừ số thu về đất, thu trên địa bàn thị xã 2 tỷ 436 triệu đồng, 

đạt 45,96%. Chi ngân sách ước thực hiện 62 tỷ 487 triệu đồng, đạt 49,2% so với 

dự toán tỉnh giao. 

10. Huyện Điện Biên Đông: 

Thu ngân sách ước thực hiện 323 tỷ 627 triệu đồng, đạt 54,2% dự toán tỉnh 

giao. Trong đó thu trên địa bàn ước thực hiện 19 tỷ 364 triệu đồng, đạt 176% dự 

toán tỉnh giao. Loại trừ số thu về đất, thu trên địa bàn huyện 5 tỷ 856 triệu đồng, 

đạt 68,89%. Chi ngân sách ước thực hiện 297 tỷ 865 triệu đồng, đạt 49,8% dự toán 

tỉnh giao. 

C. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN 

SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 

1. Về nhiệm vụ thu ngân sách 

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 531 tỷ 322 triệu đồng, đạt 

49,28% dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó ngân sách địa phương hưởng theo phân 

cấp 443 tỷ 997 triệu đồng đạt 47,52% dự toán HĐND tỉnh giao, góp phần đáp ứng 

nhu cầu chi theo dự toán của ngân sách các cấp. Một số khoản thu đạt khá so với dự 

toán 1.  

Đối với các huyện, thị xã, thành phố: ước thực hiện thu 6 tháng trên địa bàn 

về tổng số thu ngân sách nhà nước 6/10 đơn vị cấp huyện đạt trên 50% dự toán thu 

của tỉnh giao 2, các huyện có số thu tăng chủ yếu do có số thu từ tiền sử dụng đất 

và thu cấp quyền khai thác khoáng sản; có 4/10 huyện ước đạt dưới 50% dự toán 

tỉnh giao 3. 

Về công tác chỉ đạo thu: Ngay từ những ngày đầu năm tỉnh đã ban hành 

Chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và dự toán ngân sách; quy định về quản lý 

điều hành ngân sách, đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện phấn 

                                           
Theo đánh giá của Cục Thuế tỉnh Điện Biên. 
1 Thu tiền sử dụng đất (81,89%), Thu cấp quyền khai thác khoáng sản (79,56%), Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài (160%), Thu xổ số kiến thiết (78,97%), Thu từ Doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 

(63,64%), Thuế thu nhập cá nhân (51,8%). 
2 Huyện Điện Biên Đông (176%), thị xã Mường Lay (53,8%), huyện  Nậm Pồ (53,3%), huyện Mường Ảng 

(50,8%),  huyện Tuần Giáo (50,6%), huyện Mường Nhé (50%). 
3 Huyện Tủa Chùa (48,9%), huyện Điện Biên (47,7%), huyện Mường Chà (46,8%), thành phố Điện Biên Phủ 

(43,1%). 
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đấu tăng thu từ trên địa bàn so với dự toán được giao. Ngoài Quyết định số 

27/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của UBND tỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm 

vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa 

phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020; UBND tỉnh đã ban 

hành Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 về phân chia nguồn thu 

tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2017-

2020 để các cấp tổ chức thực hiện. Ngay sau quý I/2018, Ban Chỉ đạo đôn đốc thu 

ngân sách tỉnh đã họp, nhận định, đánh giá tình hình thu ngân sách những tháng 

đầu năm 2018, ban hành các giải pháp, chỉ đạo các cấp, ngành tích cực thực hiện 

dự toán thu ngân sách đã được tỉnh giao tại Báo cáo số 321/BC-BCĐ ngày 

23/4/2018. 

2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về 

những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Thông tư số 132/2017/TT-BTC 

ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình giải pháp chỉ đạo 

điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an 

ninh và dự toán ngân sách năm 2018; Quy định về quản lý và điều hành ngân sách 

địa phương năm 2018; Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế xã hội năm 2017 và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Trên cơ sở đó các cấp, các ngành 

chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán 

ngân sách được giao. Chi ngân sách 6 tháng đầu năm đã cơ bản đáp ứng thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và thực hiện các 

chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Đồng thời tỉnh đã kịp thời phân bổ 

chi tiết vốn đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia, thông báo chi tiết danh 

mục thực hiện các nguồn vốn đầu tư thuộc mục tiêu nhiệm vụ khác do Trung ương 

bổ sung, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp, các ngành, các chủ đầu tư, các đơn vị 

dự toán tổ chức thực hiện kế hoạch và dự toán giao. 

 3. Về quản lý điều hành ngân sách 

Ngay sau khi có Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018, 

UBND tỉnh đã quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; 

đồng thời ban hành Quy định về quản lý và điều hành ngân sách năm 2018 và tổ 

chức hội nghị toàn tỉnh để quán triệt và triển khai công tác kế hoạch, dự toán ngân 

sách 2018; phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức tập huấn Luật kế toán, Luật quản lý 

tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các đối tượng là thủ trưởng, 

kế toán các đơn vị sử dụng ngân sách. Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm 

vụ thu, chi ngân sách năm 2018, các sở, ban ngành tỉnh, cấp ủy và chính quyền 

các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai việc phân bổ và giao 

dự toán cho các đơn vị trực thuộc. 

Sau khi được tỉnh giao dự toán, có 7/10 các huyện, thị xã, thành phố đã chủ 
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động giao thu trên địa bàn tăng so với Nghị quyết của HĐND tỉnh giao4, các huyện 

còn lại giao thu bằng dự toán HĐND tỉnh giao. Về giao chi dự toán các huyện, thị 

xã, thành phố đã thực hiện đúng các nội dung giao dự toán các lĩnh vực như: chi sự 

nghiệp Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề, chi sự nghiệp Khoa học và công nghệ, các 

chính sách an sinh xã hội, đảm bảo không thấp hơn dự toán được UBND tỉnh giao 

tại Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh. 

Đối với nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương: UBND tỉnh 

quyết định phân bổ chi tiết tại Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 11/12/2017; kịp 

thời thông báo chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa 

phương, các chương trình mục tiêu (NSTW), nguồn vốn nước ngoài, vốn trái phiếu 

Chính phủ 2016-2020 và năm 2018, được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết tại 

Quyết định số 1972/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2017 (tại Thông báo số 03/TB-UBND 

ngày 17/01/2018). Phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về 

nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ năm 2018; phân bổ chi tiết nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 thực hiện 

khoản vay bổ sung giai đoạn 2015-2018 của dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi 

phía Bắc cho các cấp, các ngành, các đơn vị chủ đầu tư để các đơn vị chủ động 

trong thực hiện quản lý, sử dụng và thanh toán theo nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo 

các cấp, các ngành tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ chi tiết các nguồn vốn thuộc 

thẩm quyền của tỉnh, đôn đốc, chỉ đạo các ngành, các huyện khẩn trương rà soát 

phân bổ chi tiết các nguồn vốn đầu tư, vốn sự nghiệp được giao dự toán trước ngày 

30/6/2018 và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân. 

Tỉnh đã phân bổ kịp thời các khoản kinh phí trung ương giao bổ sung như: 

kinh phí phân giới cắm mốc Việt Nam - Lào; kinh phí thực hiện chính sách đối với 

người có uy tín; Hỗ trợ hộ nghèo tiền điện năm 2016; kinh phí thực hiện Đề án 

"Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc 

thiểu số giai đoạn 2015 - 2025" năm 2017 và năm 2018; kinh phí thực hiện 

Chương trình quốc gia phòng chống bệnh lở mồm long móng cho giai đoạn 2016 - 

2020 năm 2018; kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2017; Quỹ bảo trì đường bộ đợt 

2 năm 2017 và đợt 1 năm 2018. 

Với một số nhiệm vụ chi phát sinh tại các cấp, các ngành, tỉnh đã thống nhất 

với Thường trực HĐND tỉnh, phân bổ chi tiết từ nguồn giao đầu năm (chưa phân 

bổ) để bổ sung dự toán cho các ngành thực hiện như: hỗ trợ cho các lực lượng vũ 

trang trực, cắm chốt trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; hỗ trợ kinh 

phí thực hiện dự án cánh đồng mẫu lớn hợp tác liên kết sản xuất, gắn với tiêu thụ 

sản phẩm; Hỗ trợ kinh phí cho Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Đại hội công 

đoàn lần thứ XI và Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 

2018-2023), kinh phí tổ chức lễ hội Hoa ban... 

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán, UBND tỉnh đã sử dụng 

                                           
4. Huyện Mường Nhé giao tăng 158,8%, Tuần Giáo giao tăng 14,5%, Mường Ảng giao tăng 5,6%, Thị xã Mường 

Lay giao tăng 6,4%, Tủa Chùa tăng 5%, Điện Biên Đông giao tăng 5%, Thành phố Điện Biên Phủ tăng 5% số giao 

tăng chủ yếu từ nguồn thu tiền đấu giá. Các huyện còn lại giao bằng dự toán HĐND tỉnh giao. 
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linh hoạt các nguồn ngân sách nhàn rỗi ứng trước cho thực hiện thanh toán khối 

lượng hoàn thành và kinh phí giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên 

địa bàn.  

   4. Về bổ sung dự toán chi ngân sách 6 tháng đầu năm 

Trong điều hành nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, do có biến động 

về nguồn thu (phát sinh tăng do Trung ương bổ sung) và một số nhiệm vụ chi đột 

xuất của các cấp, các ngành, UBND tỉnh đã quyết định phân bổ chi tiết (nguồn đã 

giao đầu năm tại Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 10/12/2017) và giao bổ sung 

dự toán cho một số sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nhiệm 

vụ được giao từ các nguồn: 

4.1. Từ nguồn Trung ương giao bổ sung:  86 tỷ 463,6  triệu đồng, cho các 

nhiệm vụ: 

- Kinh phí phân giới cắm mốc Việt Nam - Lào: 20.298 triệu đồng; 

- Kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín: 758 triệu đồng 

- Kinh phí mua vắc xin lở mồm long móng: 1.441,6 triệu đồng  

- Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện: 2.597 triệu đồng; 

- Kinh phí thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025" năm 2017 và năm 

2018: 630 triệu đồng. 

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2017: 9.500 triệu đồng; 

- Quỹ bảo trì đường bộ đợt 2 năm 2017 và đợt 1 năm 2018: 22.851 triệu đồng; 

- Cấp và thu hồi tạm ứng Bảo hiểm y tế cho các đối tượng năm 2017: 26.658 

triệu đồng theo dự toán chi khám chữa bệnh và chi BHYT được tỉnh phê duyệt. 

(Còn lại các khoản kinh phí thực hiện các chính sách như: chi trả học bổng 

chính sách đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và kinh phí đào 

tạo học sinh hệ cử tuyển năm 2017, kinh phí trợ cấp một lần theo quy định tại 

Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, người 

có uy tín, nguồn trung ương bổ sung năm 2018 được hoàn trả lại cho ngân sách 

địa phương do đã tạm sử dụng ngân sách địa phương bổ sung cho các đơn vị từ 

năm trước). 

4.2. Phân bổ chi tiết từ nguồn đã giao đầu năm (chưa phân bổ) cho các 

nhiệm vụ phát sinh của các ngành: 1.550 triệu đồng. 

- Hỗ trợ cho các lực lượng vũ trang trực, cắm chốt trong dịp tết Nguyên đán 

Mậu Tuất năm 2018: 600 triệu đồng; 

- Hỗ trợ kinh phí cho Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Đại hội công đoàn 

lần thứ XI và Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 

2018-2023): 300 triệu đồng; 

- Phát sinh tăng so với dự toán toán giao đầu năm kinh phí tổ chức Lễ hội 
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Hoa Ban năm 2018: 495 triệu đồng; 

- Hỗ trợ phát sinh khác: 100 triệu đồng (trang bị máy chủ MTTQ); 

- Hỗ trợ tổ chức và người dân thực hiện Dự án cánh đồng mẫu lớn: 55,64 

triệu đồng. 

4.3. Phân bổ kinh phí kết dư của một số mục tiêu, nhiệm vụ: 21 tỷ 100,92 

triệu đồng, gồm:  

- Bổ sung kinh phí cho các đơn vị để hỗ trợ lập hồ sơ bảo vệ rừng tự nhiên 

thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2017-2018: 

2.284 triệu đồng; 

- Kinh phí thực hiện chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên các trường 

chuyên nghiệp của tỉnh theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của 

Thủ tướng Chính phủ: 5.380,92 triệu đồng; 

- Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy năm 2017: 4.970 

triệu đồng; 

- Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt I năm 2018: 8.466 

triệu đồng. 

4.4. Phân bổ tăng thu năm 2017: 

- Phân bổ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2017 để chi trả bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư của Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công 

cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m: 34.095 triệu đồng; 

- Phân bổ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2017 cho các dự án công 

trình đã quyết toán dự án hoàn thành thuộc lĩnh vực y tế đưa vào sử dụng nhưng 

còn thiếu vốn và tiếp chi của năm 2016: 6.352,9 triệu đồng. 

4.5 Phân bổ nguồn ủng hộ đóng góp năm 2018: 

- Kinh phí xã hội hóa bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018: 500 

triệu đồng; 

- Kinh phí  hỗ trợ của UBND thành phố Hà Nội cho Sở Giáo dục và đào tạo 

tặng quà cho học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú: 100 triệu đồng; 

- Phân bổ kế hoạch vốn cho Bệnh viện đa khoa huyện Mường Ảng từ nguồn 

ủng hộ của thành phố Hồ Chí Minh: 34.400 triệu đồng. 

5. Chi trả nợ vay đầu tư 

- Trả nợ vốn tín dụng ưu đãi đầu tư kiên cố hóa kênh mương, giao thông, hạ 

tầng làng nghề, hạ tầng nuôi trồng thủy sản: Kế hoạch trả nợ năm 2018: 88.491 

triệu đồng. Đến hết tháng 5/2018 đã trả 6.511 triệu đồng (số phải trả nợ tháng 6: 

47.500 triệu đồng). Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 54.011 triệu đồng.  

- Trả nợ gốc vay đầu tư lưới điện nông thôn (RE II): Kế hoạch trả nợ năm 

2018: 3.760 triệu đồng, 6 tháng đầu năm chưa đến hạn trả. 
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         6. Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh 

Trong 6 tháng đầu năm tỉnh mới trích dự phòng ngân sách 1.000 triệu đồng 

hỗ trợ Công an tỉnh để thực hiện Kế hoạch mở rộng cuộc vận động củng cố địa 

bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy tại huyện Điện Biên Đông. 

7. Tình hình thực hiện một số Chương trình, dự án trọng điểm. 

7.1. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới: 

Tỉnh đã chỉ đạo phân bổ chi tiết các nguồn vốn được trung ương giao trực 

tiếp cho chương trình để triển khai trên địa bàn. Trong đó: 

- Vốn đầu tư năm 2018: 141 tỷ 100 triệu đồng.  

- Vốn sự nghiệp: 75 tỷ 600 triệu đồng. Trong đó ưu tiên phân bổ cho 7 xã 

trong năm 2018 phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (Quài Nưa, Noong Luống, Nà 

Nhạn, Núa Ngam, Mường Luân, Mường Mươn, Chà Nưa). Đồng thời UBND tỉnh 

ban hành Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 Quy định quản lý và 

sử dụng kinh phí để thực hiện một số nội dung theo Thông tư số 43/2017/TT-BTC 

ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp 

thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

- Theo báo cáo giải ngân của Kho bạc nhà nước tỉnh thực hiện đến ngày 

31/5/2018: Vốn đầu tư 26.460/141.100 triệu đồng, đạt 18,75% kế hoạch. Ước thực 

hiện 6 tháng: vốn đầu tư 42 tỷ 330 triệu đồng, đạt 30% kế hoạch, vốn sự nghiệp 14 

tỷ 222 triệu đồng đạt 18,81% dự toán giao. 

7.2. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững:  

Kế hoạch vốn trung ương giao năm 2018: 385 tỷ 148 triệu đồng, UBND 

tỉnh đã phân bổ chi tiết cho các đơn vị khối tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố 

thực hiện trên cơ sở áp dụng các tiêu chí, định mức phân bổ quy định tại Quyết 

định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ngay từ đầu 

năm, cụ thể như sau: 

- Vốn đầu tư: 273 tỷ 069 triệu đồng (hiện đã phân bổ chi tiết 261.087 triệu 

đồng, còn 11.982 triệu đồng Chương trình 135 sẽ phân bổ sau khi trình và được 

HĐND tỉnh thông qua tiêu chí phân bổ). 

- Vốn sự nghiệp: 112 tỷ 079 triệu đồng. 

Thực hiện Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND 

tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 

ban hành quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ; quản lý và sử dụng kinh phí sự 

nghiệp hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp, các 

ngành thực hiện nội dung dự toán được cấp có thẩm quyền giao. 

 - Theo báo cáo giải ngân của Kho bạc nhà nước tỉnh thực hiện đến ngày 

31/5/2018: Vốn đầu tư 55.535/273.069 triệu đồng, đạt 20,34% kế hoạch. Ước thực 

hiện 6 tháng đầu năm: Vốn đầu tư 81 tỷ 921 triệu đồng đạt 30% dự toán HĐND 
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tỉnh giao, chi vốn sự nghiệp 34 tỷ 452 triệu đồng, đạt 30,74% dự toán giao. 

7.3. Đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng, an ninh huyện Mường Nhé (Đề án 79): 

Thực hiện văn bản số 04/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã 

phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án 79 tại Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 

07/4/2017. Theo đó tổng nguồn kinh phí của Đề án sau khi phê duyệt 2.611.745 

triệu đồng (Vốn sự nghiệp: 1.175.425 triệu đồng, tăng 681.425 triệu đồng so với 

Quyết định số 79/QĐ-TTg; vốn đầu tư: 1.417.000 triệu đồng, tăng 500.000 triệu 

đồng so với Quyết định số 79/QĐ-TTg; vốn huy động từ doanh nghiệp, hộ gia 

đình và cộng đồng hỗ trợ phát triển sản xuất là: 19.320 triệu đồng). 

 Về kế hoạch vốn: Tính đến năm 2018 trung ương đã phân bổ có mục tiêu 

cho địa phương thực hiện Đề án 1.210 tỷ đồng (trong đó: Vốn đầu tư: 903 tỷ đồng, 

vốn sự nghiệp: 307 tỷ đồng). 

- Đối với nguồn vốn đầu tư năm 2018, trung ương không bố trí kế hoạch vốn, 

số vốn còn dư đến hết 31/01/2018: 22 tỷ 738 triệu đồng, UBND tỉnh đã có báo cáo 

với trung ương cho phép kéo dài thời gian thực hiện, đến nay trung ương vẫn chưa có 

ý kiến trả lời.  

Đối với nguồn vốn tăng thêm 500 tỷ đồng, UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị 

Thủ tướng Chính phủ bố trí kế hoạch vốn để thực hiện các nội dung đầu tư của Đề 

án nhưng chưa được cấp bổ sung nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự 

án đầu tư cơ sở hạ tầng, các điểm bố trí sắp xếp dân cư. 

- Về nguồn vốn sự nghiệp năm 2018, trung ương giao cho địa phương 47 tỷ 

đồng, UBND tỉnh căn cứ các phương án đã phê duyệt và trên cơ sở nhu cầu kinh 

phí thực hiện của các chủ đầu tư đã phân bổ dự toán cho các Chủ đầu tư thực hiện 

thanh toán, hoàn ứng kinh phí đã tạm ứng các năm trước. Ước thực hiện 6 tháng 

đầu năm 12 tỷ đồng, đạt 25,53%. 

8. Tình hình triển khai nguồn vốn trái phiếu Chính phủ do địa phương 

quản lý 

Năm 2018, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ được Trung ương giao bổ sung 

có mục tiêu trong dự toán ngân sách đầu năm, UBND tỉnh đã thông báo chi tiết 

cho các đơn vị, các chủ đầu tư để thực hiện dự án với tổng kế hoạch vốn giao là 

579 tỷ 345 triệu đồng, trong đó: Giao thông: 480 tỷ 876 triệu đồng; Chương trình 

kiên cố hóa trường học, lớp học và nhà ở công vụ giáo viên: 98 tỷ 469 triệu đồng; 

Giá trị cấp phát, thanh toán đến ngày 15/5/2018 là 60 tỷ 115,16 triệu đồng đạt 

10,38% so với kế hoạch vốn giao, trong đó: Giao thông giải ngân 7 tỷ 867,39 triệu 

đồng đạt 1,63% so với kế hoạch vốn giao; Chương trình kiên cố hóa trường học, 

lớp học và nhà ở công vụ giáo viên: 52 tỷ 247,77 triệu đồng đạt 53,06% so với kế 

hoạch vốn giao 

Kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 được Trung ương cho phép 

kéo dài thực hiện và thanh toán sang năm 2018 (đến hết ngày 31/12/2018) theo 

Văn bản số 2583/BKHĐT-TH ngày 23/4/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 116 

tỷ 042,57 triệu đồng, trong đó: Chương trình kiên cố hóa trường học, lớp học và 
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nhà ở công vụ giáo viên: 76 tỷ 330,29 triệu đồng; Giao thông: 39 tỷ 712,28 triệu 

đồng, UBND tỉnh đã thông báo danh mục dự án được phép kéo dài giải ngân 

thanh toán sang năm 2018 (tại Văn bản số 1162/UBND-TH ngày 08/5/2018), đồng 

thời chỉ đạo, đôn đốc các sở ngành chức năng, các đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh 

tiến độ triển khai thực hiện, hoàn thiện hồ sơ các dự án để phấn đấu giải ngân hết 

số vốn được kéo dài trong năm 2018. Đến ngày 31/5/2018, chưa giải ngân kế 

hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 kéo dài sang năm 2018 thực hiện và 

thanh toán. 

- Ước thực hiện giải ngân 06 tháng đầu năm thuộc kế hoạch vốn năm 2018 

là 67 tỷ 248 triệu đồng, đạt 9,7% so với kế hoạch vốn giao. 

      9. Tình hình quyết toán vốn đầu tư - dự án hoàn thành 

9.1. Nguồn ngân sách địa phương và Trái phiếu Chính phủ (không kể Dự án 

tái định cư thủy điện Sơn La) thuộc ngân sách tỉnh quản lý và phê duyệt: 

 - Tổng số đã phê duyệt quyết toán từ 01/01/2018 đến 31/5/2018: 36 dự án, 

công trình với tổng giá trị phê duyệt 599 tỷ đồng. 

 - Tổng số chưa thẩm tra, phê duyệt quyết toán tính đến ngày 31/5/2018: 44 

dự án, công trình với tổng giá trị chưa được duyệt 1.001 tỷ đồng. 

9.2. Dự án tái định cư thủy điện Sơn La: 

Tổng số dự án, công trình đã thực hiện đến 31/5/2018: 535 dự án, công 

trình. Trong đó: Cơ sở hạ tầng và chi khác 297 dự án, công trình với tổng mức vốn 

bố trí: 5.007 tỷ 938 triệu đồng; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng: 238 

phương án, với tổng mức vốn được bố trí: 1.452 tỷ 772 triệu đồng. Công tác quyết 

toán dự án hoàn thành như sau: 

- Đã phê duyệt quyết toán: 533 dự án, công trình. Trong đó: Cơ sở hạ tầng 

và chi khác 296 dự án, công trình, với giá trị được phê duyệt: 4.411 tỷ 248 triệu 

đồng;  phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng 237 phương án, với tổng giá trị 

được phê duyệt: 1.300 tỷ 565 triệu đồng. 

- Chưa phê duyệt quyết toán: 02 dự án, công trình. Trong đó: Cơ sở hạ tầng 

và chi khác 01 dự án, công trình, với tổng mức vốn được bố trí: 177 tỷ 214 triệu 

đồng phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng: 01 phương án, với tổng mức 

vốn được bố trí: 397 triệu đồng. 

10. Tình hình thực hiện các Kết luận, Kế hoạch Kiểm toán 

10.1. Về Kết luận Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016: 

Thực hiện Công văn số 570/KTNN-TH ngày 21/11/2017 của Kiểm toán nhà 

nước về việc gửi báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 của tỉnh Điện 

Biên, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ngành thuộc 

tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị được kiểm toán thực hiện 

nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và đã tổng hợp, báo 

cáo kết quả thực hiện với kiểm toán nhà nước. Về cơ bản các kiến nghị của Kiểm 

toán đã được tỉnh nghiêm túc thực hiện.  
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10.2. Về Kiểm toán ngân sách – tiền và tài sản nhà nước niên độ 2017. 

Thực hiện Quyết định số 1220/QĐ-KTN, 1221/QĐ-KTN ngày 23/5/2018 

của Kiểm toán nhà nước về Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 của tỉnh 

Điện Biên; Chuyên đề mua sắm, quản lý sử dụng thuốc, trang thiết bị vật tư y tế và 

hoạt động đầu tư XDCB ngành y tế giai đoạn 2015 -2017 tỉnh Điện Biên, ngày 

25/5/2018 Kiểm toán nhà nước khu vực VII đã công bố các quyết định tiến hành 

kiểm toán tại tỉnh; UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán chuẩn bị hồ 

sơ tài liệu, số liệu báo cáo liên quan để làm việc với Kiểm toán nhà nước và giao 

cho Sở Tài chính là cơ quan đầu mối tổng hợp báo cáo UBND tỉnh các nội dung 

liên quan đến chương trình, nội dung được kiểm toán tại địa phương, tạo điều kiện 

thuận lợi cho cơ quan Kiểm toán tiến hành các nội dung được kiểm toán tại địa 

phương theo qui định. 

11. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

- Mặc dù Ban Chỉ đạo thu, nộp ngân sách nhà nước tỉnh và Cục thuế tỉnh đã 

cố gắng, tích cực triển khai nhiều biện pháp thu hồi, tuy nhiên số nợ thuế vẫn còn 

ở mức cao so với dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (theo báo cáo của 

Cục Thuế tỉnh tại văn bản số 351/CT-DT ngày  08/6/2018 ước đến thời điểm 

30/6/2018 là 242 tỷ đồng, tăng 1,5% so với nợ đến thời điểm 31/12/2017; giảm 

9,2% so với cùng kỳ). Trong đó: Nhóm nợ thuế khó thu là: 45,6 tỷ đồng; tiền 

chậm nộp và tiền phạt: 71 tỷ  đồng; nhóm nợ thuế có khả năng thu: 125,4 tỷ đồng). 

- Tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân nguồn vốn đầu tư, vốn sự nghiệp 

thuộc các Chương trình MTQG còn chậm (theo báo cáo của Kho bạc nhà nước 

tỉnh thực hiện giải ngân đến ngày 31/5/2018: 634.628/2.429.005 triệu đồng vốn 

đầu tư ngân sách địa phương đã phân bổ chi tiết không kể 93.794 triệu đồng trả nợ 

gốc và lãi vay, đạt 25,58% kế hoạch vốn giao). 

* Nguyên nhân:  

- Nguyên nhân chủ quan 

+ Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong xử lý các tồn tại vướng 

mắc chưa kịp thời. Khi gặp khó khăn vướng mắc không kịp thời báo cáo mà để 

quá hạn, sắp hết hạn mới báo cáo gây khó khăn trong công tác tham mưu xử lý. 

+ Do ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của nhiều doanh nghiệp hạn chế; 

nợ khó thu do các doanh nghiệp giải thể, phá sản và tiền chưa nộp, tiền phạt chưa 

được trung ương cho chủ trương xử lý, dẫn đến số tiền nợ thuế còn cao. 

 + Một số chủ đầu tư chưa quan tâm đến việc hoàn thiện các thủ tục hoàn ứng 

khi có nguồn bổ sung của Trung ương (vốn đối ứng ODA); tổng hợp hồ sơ, lập báo 

cáo quyết toán dự án hoàn thành còn thiếu nhiều tài liệu, chứng từ, phải bổ sung 

trong quá trình thẩm tra quyết toán ảnh hưởng đến thời gian thẩm tra quyết toán; 

không tích cực trong công tác quyết toán dự án hoàn thành; chưa nghiêm túc thực 

hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình quyết toán dự án theo quy định. 

- Nguyên nhân khách quan: 

 + Phần lớn các doanh nghiệp nhất là khu vực kinh tế ngoài quốc doanh gặp 



16 
 

nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp không 

có việc làm, sản xuất kinh doanh không hiệu quả, hoạt động cầm chừng, khó khăn 

về tài chính kéo dài... dẫn đến không chấp hành nghĩa vụ hoặc chậm nộp thuế.

 + Tình hình giải ngân, thanh toán vốn đầu tư XDCB cho các doanh nghiệp 

còn thấp, số công trình được nghiệm thu thanh toán đã kê khai tính thuế xong 

nhưng vẫn chưa được thanh toán vốn còn nhiều hoặc chỉ được tạm ứng vốn thanh 

toán dẫn tới chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước. 

+ Đối với kế hoạch vốn kéo dài năm 2017 sang năm 2018 thực hiện và 

thanh toán, Tỉnh nhận được Thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư muộn (ngày 

07/5/2018), do đó các đơn vị chủ đầu tư đang hoàn tất các thủ tục hồ sơ thanh toán 

để giải ngân theo quy định.  

+ Một số dự án giải ngân chậm do vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng 

(Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ, giai đoạn 2017-

2020 (DB02); Dự án đầu tư xây dựng Đường Na Sang (Km146+200/QL.12) - TT. xã 

Huổi Mí - Nậm Mức (Km452+300/QL.6) - Thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng, tỉnh Điện 

Biên; Chương trình mục tiêu Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa 

khẩu) hoặc do tính chất của dự án (Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền 

vững giải ngân vào cuối năm). 

PHẦN II 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM THỰC HIỆN THẮNG LỢI 

NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 
 

Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm tiếp tục còn có nhiều khó khăn, 

do nguồn lực địa phương còn hạn chế trước các biến động của thị trường, giá cả và 

thiên tai, dịch bệnh. Để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ thu, 

chi ngân sách địa phương năm 2018, UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành cần 

thực hiện tốt các giải pháp sau đây: 

    I. Các giải pháp về phấn đấu vượt dự toán thu ngân sách đã được Hội 

đồng nhân dân tỉnh giao. 

  1. Các cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp chỉ 

đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng 

– an ninh và dự toán ngân sách năm 2018 của UBND tỉnh đã ban hành tại Quyết 

định số 54/QĐ-UBND ngày 19/01/2018; tích cực thực hiện tốt các giải pháp thực 

hiện thu ngân sách tại Báo cáo số 321/BC-BCĐ ngày 23/4/2018  và Thông báo kết 

luận số 20/TB-BCĐ ngày 23/4/2018 của Ban chỉ đạo thu, nộp ngân sách Nhà nước 

tỉnh; tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp, trong việc thực hiện nhiệm vụ 

thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, 

kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2018;  

Ngành Thuế, Hải quan tăng cường công tác kiểm tra đấu tranh có hiệu quả 

đối với những hành vi trốn lậu thuế, tập trung vào những địa bàn, những lĩnh vực 

có số thu lớn, rà soát lại một số lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ để điều chỉnh mức 

thuế cho phù hợp; rà soát những khoản nợ tồn đọng, những khoản nợ của quyết 
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toán thuế từ năm 2017 trở về trước để thu hồi nộp ngân sách nhà nước, đặc biệt 

không để phát sinh thêm số nợ thuế trong 6 tháng cuối năm 2018; đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị thu hồi kịp thời các khoản thu theo kết luận của Thanh tra; Kiểm 

toán; các khoản thanh lý tài sản, đấu giá đất. 

2. Ngành Thuế, Hải quan tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về chính 

sách pháp luật về Thuế, cải cách hành chính trong các thủ tục nộp thuế cho người 

dân, doanh nghiệp các tổ chức, cá nhân người nộp thuế thông qua các phương tiện 

thông tin truyền thông, tổ chức Hội nghị đối thoại thường xuyên với các doanh 

nghiệp, tổ chức kinh tế để thông tin kịp thời, đầy đủ về chính sách thuế, cải cách, 

đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế; phối hợp với các cơ quan 

liên quan chấn chỉnh công tác hoàn thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, 

giám sát để đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản thu vào ngân sách và xử lý dứt 

điểm các khoản nợ đọng thuế của các tổ chức, cá nhân.  

Cục thuế tỉnh tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tổng hợp (Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính), các cơ quan chủ quản đầu tư, chủ đầu tư có các 

chương trình, dự án lớn (Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp phát triển 

Nông thôn, vv…), các cơ quan thanh toán vốn (Kho bạc nhà nước, Chi nhánh Ngân 

hàng phát triển) theo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thu, nộp ngân sách Nhà 

nước tỉnh Điện Biên để nắm bắt tình hình bố trí vốn đầu tư, kế hoạch điều hành 

ngân sách, giải ngân các nguồn vốn từ đó có cơ sở và biện pháp thu kịp thời các 

khoản thu vào ngân sách, nhất là thu hồi nợ thuế. Nâng cao trách nhiệm đơn vị chủ 

đầu tư trong việc thực hiện khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước 

theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng 

mục công trình xây dựng cơ bản thuộc diện chịu thuế GTGT, kịp thời tổng hợp xử 

lý nợ khó thu, tiền phạt khi Trung ương cho chủ trương xử lý. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng 

cùng với UBND các huyện, thị xã, thành phố có phương án đấu giá đất đã được 

phê duyệt thực hiện tốt công tác quy hoạch, công khai đấu giá đất tăng cường 

nguồn thu, tạo vốn cho đầu tư phát triển hạ tầng đô thị theo kế hoạch. 

4. Các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở mức giao thu ngân sách nhà nước trên 

địa bàn, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp đề ra các giải pháp tích cực đẩy nhanh 

tiến độ huy động các nguồn thu vào ngân sách. Khi số thu trên địa bàn được hưởng 

theo phân cấp vượt so với dự toán, phải giành tối thiểu 50% để thực hiện cải cách tiền 

lương, số còn lại đáp ứng các nhu cầu tăng chi đột xuất trên địa bàn và đầu tư cơ sở hạ 

tầng (giao thông thuỷ lợi, kiến thiết thị chính và các công trình phúc lợi công cộng 

khác). Trường hợp không thu đạt chỉ tiêu giao phải chủ động điều chỉnh, cắt giảm chi 

thường xuyên tương ứng đảm bảo cân đối và hoàn thành nhiệm vụ tỉnh giao. 

   II. Các giải pháp về tổ chức điều hành chi ngân sách. 

       1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản 

Thực hiện đúng quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-

CP ngày 10/9/2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm và các văn 

bản hướng dẫn của Bộ Tài chính vể thực hiện và thanh toán vốn đầu tư thuộc kế 
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hoạch 2018: Các cấp, các ngành cần tiếp tục rà soát, đánh giá tiến độ, hiệu quả các 

dự án đầu tư phát triển, để tham mưu cho UBND tỉnh có kế hoạch điều chỉnh cho 

phù hợp. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình để sớm hoàn thành đưa vào sử 

dụng, phát huy hiệu quả sau đầu tư; đảm bảo việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư 

theo đúng trình tự quy định, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của ngân sách 

nhà nước, kịp thời thu hồi và hoàn ứng khi có nguồn thanh toán của các công trình 

dự án được ứng trước từ nguồn nhàn rỗi của ngân sách.   

 Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án lớn đã được phân bổ chi 

tiết đến dự án công trình: Các ngành quản lý, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

phải tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai, đảm bảo thực hiện trong năm không để 

tình trạng kết dư, kéo dài sang năm sau; kịp thời báo cáo, tham mưu với UBND 

tỉnh cơ chế để giải quyết các vướng mắc về thủ tục đầu tư xây dựng, giải phóng 

mặt bằng, đấu thầu thi công,… nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân. Đặc 

biệt là các nội dung đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo, 

Chương trình mục tiêu quốc gia... 

          Tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố, các ban quản lý dự án trong công tác giải phóng mặt bằng đẩy nhanh 

tiến độ xây dựng các dự án, công trình như: Tuyên truyền chế độ chính sách; công 

khai quy hoạch; cải cách thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, thuê đất.   

          Tập trung chỉ đạo, kiểm tra nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án có 

vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh như: Dự án Hạ tầng kỹ 

thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc 

đường 60m; các dự án thành phần của Chương trình đô thị miền núi phía Bắc; các 

dự án thuộc nguồn vốn Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng, Chương 

trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới.  

 Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Kho bạc nhà nước tỉnh, 

Sở Tài chính, các huyện, thị xã, thành phố, các ban quản lý dự án thực hiện rà soát 

các dự án, công trình đã được bố trí kế hoạch vốn nhưng không có khả năng giải 

ngân báo cáo UBND tỉnh điều chuyển sang cho các dự án đã có khối lượng hoàn 

thành nhưng chưa được bố trí đủ vốn, hạn chế việc hủy bỏ vốn và chuyển nguồn 

sang năm sau; 

UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện 

công tác quyết toán các dự án hoàn thành, xây dựng tiến độ, lộ trình thực hiện 

quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh khi dự án công trình đã hoàn thành, 

bàn giao đưa vào sử dụng.  

 2. Chi thường xuyên 

Các ngành, các cấp, các đơn vị dự toán tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu 

quả dự toán được tỉnh giao tại Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 10/12/2017 và 

bổ sung trong năm, theo quy định về quản lý và điều hành ngân sách địa phương 

năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 

của UBND tỉnh; Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính 
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quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, 

bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất; tăng cường kỷ cương kỷ luật 

trong chi tiêu công quỹ, kiểm soát chi chặt chẽ, đảm bảo tiết kiệm, đúng tiêu 

chuẩn, định mức, chế độ nhà nước quy định. Các cấp, các ngành cần chủ động sử 

dụng kinh phí được giao. Thường xuyên kiểm tra việc quản lý sử dụng ngân sách, 

tài sản của Nhà nước ở các đơn vị sử dụng ngân sách; thực hiện chế độ trách 

nhiệm đối với người đứng đầu đơn vị nếu để xảy ra những vi phạm, thất thoát, 

lãng phí ngân sách, tài sản công. 

Tiếp tục thực hiện mua sắm tập trung theo Quyết định số 849/2016/QĐ-

UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục tài sản mua sắm 

tập trung và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Quản lý, sử 

dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo đúng quy 

định tại Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh. 

Đảm bảo nguồn chi trả các chế độ chính sách an sinh xã hội, ổn định đời 

sống nhân dân.      

Các huyện, thị xã, thành phố chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách 

của cấp mình và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để kịp thời khắc phục hậu quả 

thiên tai, dịch bệnh, bất ngờ xẩy ra trong những tháng còn lại của năm 2018. Thực 

hiện tốt phân cấp về giá đối với các loại hàng hóa phục vụ chính sách hỗ trợ sản 

xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Điện Biên và các chương trình 

chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền định giá của 

Ủy ban nhân dân tỉnh cho UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện 

tại Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 05/8/2017. 

            3. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực 

Tài chính - Ngân sách. 

 Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tài 

chính trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Triển khai thực hiện Nghị 

định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của 

đơn vị sự nghiệp công lập theo kế hoạch triển khai của Thủ tướng Chính phủ. 

 Cơ quan Thuế, Hải quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 

Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực 

hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 09/12/2017  của HĐND 

tỉnh; Công văn số 85/UBND-KT ngày ngày 12/01/2018 của UBND tỉn;h tăng 

cường công tác thông tin tuyên truyền tới các đối tượng nộp thuế và phối hợp với 

các cơ quan liên quan để kiểm tra, đôn đốc thu nộp các khoản thu. 

Cơ quan Kho bạc nhà nước các cấp tại địa phương tăng cường công tác 

kiểm tra, kiểm soát các khoản chi từ ngân sách nhà nước, đảm bảo các khoản chi 
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đều được kiểm soát chặt chẽ theo đúng chế độ quy định nhưng vẫn thuận tiện cho 

các đơn vị, chủ đầu tư giải ngân đúng tiến độ, thu hồi các khoản tạm ứng khi được 

bố trí kế hoạch vốn, thu thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp qua thanh toán 

các công trình theo tỷ lệ quy định; lưu ý những khoản phải thu hồi tạm ứng và 

giảm trừ thanh toán cấp phát của các đơn vị, chủ đầu tư theo Kết luận, kiến nghị 

của cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước.   

           4. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí 

    Các cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 20-

KH/TU ngày 09/3/2017 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 1103/KH-UBND ngày 

24/4/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 

của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; 

Chương trình số 93-CTr/TU ngày 06/3/2018 của Tỉnh ủy về công tác nội chính và 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2018; Kế hoạch số 408/KH-UBND ngày 

13/02/2018 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 tỉnh 

Điện Biên; Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh, ban 

hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên. Thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện công tác 

tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kết 

hợp với việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đặc biệt là việc tăng cường tuyên truyền, giáo 

dục, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người về thực hành tiết 

kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu tới các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công 

chức, viên chức trong toàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng 

nguồn ngân sách Nhà nước. Các cấp, các ngành theo chức năng nhiệm vụ được 

giao, đẩy mạnh thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí ở ngành, 

cấp mình, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ, việc vi phạm. Thực hiện tốt quy chế 

dân chủ ở cơ sở, bảo đảm công khai minh bạch các hoạt động kinh tế, tài chính ở 

các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công. Tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra, xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, trọng tâm là các lĩnh vực đầu tư 

xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất đai, quản lý thu chi ngân sách và quản lý 

tài sản công. Định kỳ hàng quý phải kiểm điểm tình hình thực hiện và báo cáo kết 

quả về UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Chỉ đạo các cấp, các ngành, các đơn vị được Kiểm toán thực hiện nghiêm 

túc các nhiệm vụ theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước. 

5. Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017 

Tiếp tục đôn đốc các ngành, các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị dự 

toán, các chủ đầu tư thực hiện quyết toán theo nội dung, mẫu biểu quy định của 

Luật ngân sách nhà nước, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật và 

Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét 

duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hơp quyết toán năm, thay thế Thông tư số 

01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 và Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 
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05/4/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định cụ thể một số nội dung thực 

hiện Luật ngân sách nhà nước về chấp hành và quyết toán ngân sách trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên; Sở Tài chính trong quá trình, tổng hợp đối chiếu số liệu thu, chi 

với cơ quan thu, Kho bạc nhà nước lưu ý đến các nội dung mới về chuyển đổi 

hạch toán vốn nước ngoài thực hiện ghi thu, ghi chi và nguồn vốn trái phiếu Chính 

phủ chuyển vào quyết toán ngân sách địa phương từ năm 2017, trao đối với Bộ 

Tài chính về chuyên môn thống nhất trong các nội dung quyết toán; lập tổng quyết 

toán ngân sách địa phương năm 2017, làm cơ sở cho việc thực hiện kiểm toán 

ngân sách tiền và tài sản nhà nước năm 2017.   

6. Về xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2019  

Ngoài các nhiệm vụ trên, năm 2019 là năm bản lề của thời kỳ ổn định ngân 

sách 2017-2020, là năm thứ 2 thực hiện các quy trình xây dựng dự toán hàng năm 

và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương giai đoạn 2018 - 

2021 theo các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật ngân sách nhà nước 

năm 2015, các ngành, các cấp cần đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi 

năm 2018 và chủ động xây dựng dự toán của cấp mình, ngành mình theo Chỉ thị 

của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, Chỉ thị số 

05/CT-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh đúng thời gian và mẫu biểu quy 

định để việc xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2019 và kế hoạch tài 

chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương giai đoạn 2018 - 2021 kịp thời, 

đáp ứng yêu cầu. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách địa phương 

6 tháng đầu năm 2018 và một số giải pháp tổ chức điều hành dự toán ngân sách địa 

phương 6 tháng cuối năm, Uỷ ban nhân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./. 

 
 

 

Nơi nhận:                                                                       
- TT Tỉnh ủy (b/c);                                           

- Các Bộ: Tài chính, KHĐT (b/c);  

- Lãnh đạo UBND tỉnh;                                    

- Đại biểu QH, Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, KT, TH. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

    Mùa A Sơn 
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BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 

 (Kèm theo Báo cáo số              /BC-UBND  ngày    /6/2018 của UBND tỉnh) 

        A. BIỂU ƯỚC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 

 
   

Đơn vị tính: Triệu đồng 

 

Stt Nội dung 
Dự toán 

TW giao 

Dự toán 

HĐND 

tỉnh giao 

Ước thực 

hiện 6 

tháng 

So sánh 

(%) 

UTH/DT 
 

 1 2 3 4 5 6=5/4*100 

 

 

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 1,009,000 1,078,094 531,322 49.28 

 

       
I Thu nội địa 1,000,000 1,030,000 486,600 47.24 

 
1 Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý 206,000 206,000 86,660 42.07 

 

 

- Thuế giá trị gia tăng 64,500 64,500 31,930 

  

 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 5,500 5,500 1,283 

  

 

- Thuế tài nguyên 136,000 136,000 53,447 

  
2 Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 22,000 22,000 14,000 63.64 

 

 

- Thuế giá trị gia tăng 15,500 15,500 11,200 

  

 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 3,500 3,500 850 

  

 

- Thuế tài nguyên 3,000 3,000 1,950 

  
3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 100 100 160 160.00 

 

 

- Thuế giá trị gia tăng 100 100 160 

  
4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 340,000 364,300 138,377 37.98 

 

 

- Thuế giá trị gia tăng 291,800 311,300 114,917 
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- Thuế thu nhập doanh nghiệp 14,000 14,000 8,332 

  

 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá, dịch vụ  trong nước 200 200 157 

  

 

- Thuế tài nguyên 34,000 38,800 14,971 

  
5 Lệ phí trước bạ 66,000 66,000 26,584 40.28 

 
6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1,500 1,500 750 50.00 

 
7 Thuế thu nhập cá nhân 44,000 44,000 22,790 51.80 

 
8 Thuế bảo vệ môi trường 128,000 128,000 58,047 45.35 

 

 

- Thu từ hàng hóa nhập khẩu 80,400 80,400 36,460 45.35 

 

 

- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước 47,600 47,600 21,587 45.35 

 
9 Thu phí và lệ phí 30,000 30,000 14,658 48.86 

 

 

Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước Trung ương thực hiện thu 5,000 5,000 1,799 35.98 

 

 

- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thực hiện thu 25,000 25,000 12,859 

  

 

Trong đó: + Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 6,000 6,000 835 

  

 

+ Lệ phí môn bài 

 

3,700 3,698 

  
10 Thu tiền sử dụng đất 90,000 95,000 77,800 81.89 

 

 

- Thu cấp quyền sử dụng đất 

 

39,900 40,705 

  

 

Trong đó: + Trên địa bàn các phường và thị trấn 

 

31,600 31,501 

  

 

+ Trên địa bàn các xã 

 

8,300 9,204 

  

 

- Thu đấu giá đất 

 

55,100 37,095 

  
11 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 27,000 27,000 11,698 43.33 

 
12 Thu tiền thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước 400 400 267 66.75 

 
13 Thu khác ngân sách 13,000 13,700 10,976 80.12 
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Trong đó: - Thu phạt VPHC, tịch thu khác do các cơ quan trung ương 

thực hiện (NSTW hưởng) 
9,500 10,200 4,344 

 

 

 

- Thu khác ngân sách địa phương hưởng 3,500 3,500 6,632 
 

 

 

+ Trong đó: Thu khác cân đối ngân sách 3,500 3,500 1,686 48.17 

 
14 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 8,000 8,000 6,365 79.56 

 
15 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 4,000 4,000 1,675 41.88 

 
16 Thu xổ số kiến thiết 20,000 20,000 15,793 78.97 

 
II Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 9,000 9,000 4,000 44.44 

 1 Thuế XN  khẩu 850 850 801 94.24 

 2 Thuế giá trị gia tăng 8,150 8,150 3,199 39.25 

 III Thu viện trợ 

 

39,094 4,973 12.72 

 IV Thu ủng hộ đóng góp 

  

35,749 

  

       

 

TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9,062,884 9,131,278 4,863,136.6 53.26 

 
I Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ngân sách địa phương hưởng 905,100 934,400 443,997 47.52 

 1 Các khoản thu 100% 418,400 428,200 230,791 

  
2 Thu phân chia theo tỷ lệ % 486,700 506,200 213,206 

  
II Thu bổ sung từ NSTW 8,157,784 8,157,784 4,378,417.6 53.67 

 1 Bổ sung cân đối 5,666,899 5,666,899 3,116,797 55.00 

 
2 Bổ sung để thực hiện chính sách tiền lương theo qui định hiện hành 218,707 218,707 109,356 50.00 

 3 Bổ sung có mục tiêu 2,272,178 2,272,178 1,152,264.6 50.71 

 III Thu viện trợ 

 

39,094 4,973 12.72 

 
IV Thu ủng hộ đóng góp 

  

35,749 
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B. BIỂU ƯỚC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 

 

  

Đơn vị tính: Triệu 

đồng 

Stt Nội dung các khoản chi Dự toán giao  
Ước thực 

hiện 6 tháng 

So sánh 

UTH/DT 

  TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A+B) 9,061,427 4,123,235 45.50% 

A Chi cân đối NSĐP 7,042,189 3,466,224 49.22% 

I Chi đầu tư phát triển 706,136 348,360 49.33% 

1 Chi đầu tư cho các dự án 690,336 314,265 45.52% 

  Trong đó:        

   - Chi từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại 22,400     

   - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 79,200 7,900   

   - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 20,000 10,000 50.00% 

2 

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính 

của địa phương theo quy định của pháp luật 

15,800   

  

   - Chi bổ sung vốn Quỹ phát triển đất từ nguồn thu tiền sử dụng đất 15,800     

3 Tăng thu từ nguồn sử dụng đất   34,095   

II Chi trả nợ lãi 1,543 143 9.27% 

III Chi thường xuyên 6,158,349 3,117,721 50.63% 

1 Chi quốc phòng   78,304   

2 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội   21,720   

3 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 3,079,245 1,773,053 57.58% 
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4 Chi khoa học và công nghệ 12,610 3,275 25.97% 

5 Chi y tế, dân số và gia đình   327,256   

6 Chi văn hóa thông tin   27,356   

7 Chi phát thanh, truyền hình   19,740   

8 Chi thể dục thể thao   14,770   

9 Chi sự nghiệp môi trường 67,603 15,256 22.57% 

10 Chi hoạt động kinh tế   213,026   

11 Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể   538,050   

12 Chi bảo đảm xã hội   76,700   

13 Chi thường xuyên khác   9,215   

IV Chi  bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000     

V Dự phòng ngân sách 135,810     

VI Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương 39,351     

B 
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương để thực hiện 

các chương trình MTQG, chương trình mục tiêu và nhiệm vụ khác 
2,019,238 657,011 

32.54% 

I Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 601,848 172,925 28.73% 

1 Chương trình giảm nghèo bền vững 385,148 116,373 30.22% 

   * Vốn đầu tư 273,069 81,921 30.00% 

   * Vốn sự nghiệp 112,079 34,452 30.74% 

2 Chương trình xây dựng nông thôn mới 216,700 56,552 26.10% 

   * Vốn đầu tư 141,100 42,330 30.00% 

   * Vốn sự nghiệp 75,600 14,222 18.81% 

II Chi đầu tư để thực hiện  các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác 1,230,299 448,386 36.45% 

1 Chi đầu tư từ nguồn vốn nước ngoài 271,159 135,580 50.00% 



27 
 

2 
Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác từ nguồn 

vốn trong nước 
959,140 312,806 

32.61% 

2.1 Đầu tư theo ngành, lĩnh vực và các chương trình mục tiêu 225,000 137,346 61.04% 

2.1.1 Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế - xã hội các vùng 116,617 71,717 
61.50% 

2.1.2 Chương trình mục tiêu Hỗ trợ đối ứng ODA cho địa phương  42,539 40,439 95.06% 

2.1.3 Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững 3,326   0.00% 

2.1.4 
Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm 

nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 
11,518 10,412 90.40% 

2.1.5 Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo 14,000 7,378 52.70% 

2.1.6 

Chương trình mục tiêu hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu, khu công 

nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao 

9,000   0.00% 

2.1.7 Chương trình mục tiêu Đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương 8,000 2,400 30.00% 

2.1.8 Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa  10,000   0.00% 

2.1.9 Chương trình mục tiêu Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm 10,000 5,000 
50.00% 

2.2 
Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 

22/2013/QÐ-TTg 
41,100 4,960 

12.07% 

2.3 Đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 693,040 170,500 24.60% 

III 
Chi từ nguồn hỗ trợ vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách và 

một số chương trình mục tiêu theo qui định  
187,091 35,700 19.08% 
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1 Chi từ nguồn vốn nước ngoài  84,559 10,234 12.10% 

1.1 Các dự án viện trợ trung ương bổ sung có mục tiêu  47,700 10,000 20.96% 

1.2 
Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức nước ngoài địa phương nhận trực 

tiếp 36,859 234 0.63% 

2 
Kinh phí TH Đề án Sắp xếp ổn định dân cư, PTKTXH, đảm bảo QPAN 

huyện Mường Nhé 47,000 12,000 25.53% 

3 Đề án PT KTXH vùng dân tộc rất ít người (DT Cống) 1,610 520 32.30% 

4 
Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo Quyết định 

32/2016/QĐ-TTg 2,086 928 44.49% 

5 Hỗ trợ Hội văn học nghệ thuật và Hội nhà báo 580 380 65.52% 

6 Hỗ trợ kinh phí mua thiết bị chiếu phim và ô tô chuyên dụng 300 300 100% 

7 Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và ATLĐ 3,580 375 10.47% 

8 Chương trình phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 1,689 1,101 65.19% 

9 Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số 8,998 3,167 35.20% 

10 Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa 4,693 800 17.05% 

11 
Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, 

phòng chống tội phạm và ma túy 2,950 2,545 86.27% 

12 Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững 22,100 780 3.53% 

13 
Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm 

nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 2,000 600 30.00% 

14 HT KP thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT 2,946 1,970 66.87% 

15 
Dự án hoàn thiện hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây 

dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính 2,000   0.00% 

C Bội thu ngân sách địa phương 127,861 110,000 86.03% 

D Vay để trả nợ gốc 20,390     
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BỘI THU VÀ VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 

 (Kèm theo Báo cáo số              /BC-UBND  ngày    /6/2018 của UBND tỉnh) 

    

  

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Stt Nội dung Số tiền Ghi chú 

I Tổng dư nợ đầu năm 274,836   

1 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 61,869   

      - Chương trình đô thị miền núi phía Bắc 15,697   

      - Vay đầu tư lưới điện nông thôn (RELL II) 44,812   

  
    -  Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa 

trên kết quả 
1,360   

2 Vay trong nước khác 212,967   

  
    - Kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông thôn, hạ tầng làng nghề, 

hạ tầng nuôi trồng thủy sản 
212,967   

II Trả nợ gốc vay đến 30/6/2018      

1 Theo nguồn vốn vay 54,110   

- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước     

      - Vay đầu tư lưới điện nông thôn (RELL II)     

- Vốn khác 54,110   
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    - Kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông thôn, hạ tầng làng nghề, 

hạ tầng nuôi trồng thủy sản 
54,110   

2 Theo nguồn trả nợ 54,110   

-  Từ nguồn vay để trả nợ gốc     

-  Bội thu ngân sách địa phương 54,110   

III Tổng mức vay trong năm     

1 Theo mục đích vay 15,571   

- Vay để trả nợ gốc 15,571   

2 Theo nguồn vay 15,571   

- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 15,571   

IV Số đã vay 6 tháng đầu năm     

1 Theo mục đích vay 0   

- Vay để trả nợ gốc     

2 Theo nguồn vay 0   

- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước     

V Tổng dư nợ đến 30/6/2018 220,726   

1 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 61,869   

      - Chương trình đô thị miền núi phía Bắc 15,697   

      - Vay đầu tư lưới điện nông thôn (RE II) 44,812   

  
    - Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa 

trên kết quả 
1,360   

2 Vốn khác 158,857   
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    - Kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông thôn, hạ tầng làng nghề, 

hạ tầng nuôi trồng thủy sản 
158,857   

VI Trả nợ lãi, phí đến  30/6/2018 143   

        

 


