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CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ
NƯỚC QUÝ II NĂM 2021
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính
về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân
sách.
Thực hiện quyết định số 4689/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh
về việc giao chỉ tiêu kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Sở Tài chính công khai kết quả thực hiện Quý
II/2021 như sau:
1. Thực hiện thu ngân sách quý II/2021
1.1 Về thu ngân sách: Thực hiện quý II/2021: 38.755 tỷ đồng, đạt 82% so
với dự toán và tăng 50% so với cùng kỳ. Trong đó:
a. Thu nội địa: Thực hiện quý II/2021: 28.543 tỷ đồng, đạt 84% so với dự
toán và tăng 49% so với cùng kỳ.
b. Thu xuất nhập khẩu: Thực hiện quý II/2021: 10.211 tỷ đồng, đạt 77%
so với dự toán và tăng 51% so với cùng kỳ.
1.2. Đánh giá tình hình thu ngân sách quý II/2021:
Thuận lợi:
Dưới sự chỉ đạo giám sát sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Ngay từ đầu
năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành tài chính tích cực thực hiện việc khai thác
nguồn thu, cụ thể như sau:
- Toàn ngành thuế đã tích cực rà soát, khai thác các nguồn thu từ số phát
sinh của quý 4/2020; tập trung rà soát, đôn đốc các doanh nghiệp triển khai nộp
thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế tài
nguyên sau khi quyết toán thuế; Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp hoạt động từ
lĩnh vực kinh doanh bất động sản có phát sinh lớn doanh thu do việc thực hiện
mua bán các dự án tập trung tại khu vực sân bay Quốc tế Long Thành đã góp
phần làm tăng số thu cho ngân sách, cụ thể: Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp và
xây dựng Long Hưng phát sinh nộp 2.268 tỷ đồng, Công ty Bayer Việt Nam nộp
392 tỷ đồng, Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu tư xây dựng Khu công
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nghiệp Nhơn Trạch 6A nộp 98 tỷ đồng, Công ty TNHH thành phố Aqua Dona
nộp 60 tỷ đồng,… và một số doanh nghiệp phát sinh khoản thuế thu nhập doanh
nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn trên địa bàn như Công ty Cổ phần Đầu
tư Nam Long nộp 255 tỷ đồng, Công ty TNHH Công nghiệp T.A Việt Nam 168
tỷ đồng, Công ty Amata Long Thành nộp 99,3 tỷ đồng,…
Ngoài ra, việc triển khai và phối hợp tốt giữa các ngành trong công tác
quản lý và xác định về giá đất để kịp thời thông báo cho đơn vị nộp vào ngân
sách qua đó cũng góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách. Cụ thể thu các khoản
thu từ đất do hoạt động đấu giá là 2.507 tỷ đồng. Đấu giá do Trung tâm phát
triển quỹ đất chuyển về: trong đó tiền sử dụng đất là 2.396 tỷ đồng và tiền thuê
đất là 111 tỷ đồng là do thu từ Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ trong đó thu
tiền sử dụng đất 1.017,7 tỷ đồng; tiền thuê đất là 65 tỷ đồng và Công ty Cổ phần
Đầu tư Bất động sản STC Goldenland nộp tiền sử dụng đất là 1.378,3 tỷ đồng và
tiền thuê đất là 47 tỷ đồng.
- Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được triển khai kịp thời ngay từ đầu
năm nên cũng góp phần làm tăng thu ngân sách, cụ thể: số truy thu và phạt qua
thanh tra, kiểm tra là 300 tỷ đồng và nộp ngân sách là 250 tỷ đồng (đạt 85%).
- Công tác rà soát, đôn đốc các doanh nghiệp nộp thuế sau khi hết thời gian
gia hạn theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của
Chính Phủ cũng được tích cực theo dõi và triển khai.
- Ngoài ra, do tình hình ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát từ
cuối năm 2020 đến những tháng đầu năm 2021 nên tình hình sản xuất kinh
doanh của các doanh nghiệp bắt đầu khởi sắc, dẫn đến số tạm nộp thuế thu nhập
doanh nghiệp quý I/2021 tăng cao. Cụ thể: Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt
Nam nộp 258 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Dệt Texhong Nhơn Trạch nộp 100 tỷ
đồng; Công ty Hưng Long Formosa nộp 79,3 tỷ đồng; Công ty Cao su Chính
Tân Việt Nam nộp 70 tỷ đồng;…
- Việc triển khai tốt công tác lập bộ thuế, lập kế hoạch với các cơ sở kinh
doanh kê khai nộp thuế theo phương pháp trực tiếp và thống nhất mức thuế kê
khai năm 2021 cũng góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong công tác khai thác
tốt các nguồn thu từ thuế.
- Đối với các Chi cục thuế huyện và thành phố đã phối hợp tốt công tác thu
với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh trong việc luân chuyển hồ sơ
chuyển quyền sử dụng đất và trả nợ nghĩa vụ tài chính; Phối hợp với Đài Truyền
thanh, phòng văn hóa thông tin tổ chức tuyên truyền trên các chính sách thuế,
thời gian nộp hồ sơ khai thuế. Qua đó, công tác thu cũng đã được nâng cao chất
lượng phục vụ và hiệu quả của các bộ phận giao dịch “một cửa”, tổ chức tiếp
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nhận và giải quyết các thủ tục hành chính nhờ đó đã tạo điều kiện thuận lợi về
thời gian cho người nộp thuế.
- Việc khai thác tốt các khoản thu phát sinh từ hoạt động đầu tư vốn của các
cá nhân tại các công ty, thu nhập từ tiền lương tiền công, các khoản tiền thưởng
tết, thưởng cuối năm của người lao động tăng,... cũng góp phần làm tăng thu cho
ngân sách. Cụ thể Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Xây dựng Long Hưng
nộp 489 tỷ đồng,…
- Do ảnh hưởng chung của tình hình đại dịch Covid-19 và trước đó là dịch
tả lợn Châu Phi đã ảnh hưởng đến nền kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai trong
thời gian qua, nên việc ghi nhận và giảm kế hoạch giao dự toán năm 2021 từ Bộ
Tài chính đã góp phần làm giảm áp lực cho tỉnh trong công tác lập và phân bổ
dự toán từ cấp tỉnh cho đến cấp huyện.
- Đối với lĩnh vực Hải quan tình hình tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong
5 tháng qua tăng nên dẫn đến số thu nộp ngân sách cũng tăng. Cụ thể:
+ Tổng kim ngạch xuất khẩu là 9,55 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ
tương ứng 2.310,89 triệu USD. Trong đó, một số nhóm hàng tăng so với kỳ như:
gỗ và sản phẩm gỗ tăng 372 triệu USD; Xơi, sợi dệt các loại tăng 287 triệu
USD; Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 272 triệu USD; Giày dép
các loại 215 triệu USD; Phương tiện vận tải và phụ tùng 204 triệu USD;
+ Tổng kim ngạch nhập khẩu là 7,93 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ,
tương ứng 2.275,76 triệu USD. Trong đó, kim ngạch của một số nhóm hàng tăng
so với cùng kỳ như: Hóa chất tăng 329 triệu USD; Chất dẻo nguyên liệu tăng
254 triệu USD; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 226 triệu USD; Sắt
thép các loại 150 triệu USD; Kim loại thường khác tăng 148 triệu USD.
Khó khăn:
- Do sự bùng phát trở lại của đại dịch Covid-19 vào tháng 05/2021 giữa các
vùng lân cận như Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và chuyển dần sang
trong tỉnh nên đã ảnh hưởng đến khả năng huy động nguồn thu vào ngân sách do
việc sản xuất kinh doanh từ các lĩnh vực như dịch vụ, ăn uống, du lịch,…bị đình
trệ và phải tạm thời đóng cửa không hoạt động nên đã ảnh hưởng phần nào đến
kết quả thu ngân sách.
- Địa bàn quản lý của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai không có cửa khẩu,
không có sân bay quốc tế, mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là miễn thuế: hàng nhập
sản xuất xuất khẩu, gia công và doanh nghiệp chế xuất. Nguồn thu chủ yếu là
các dự án đầu tư mới, doanh nghiệp mở rộng sản xuất, các hoạt động sản xuất ổn
định của các doanh nghiệp sản xuất nên số thu không có đột biến.

4
- Kim ngạch nhập khẩu của một số mặt hàng trọng yếu làm giảm số thu
thuế năm 2021 như: máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng, sữa và các sản phẩm từ
sữa,…Cụ thể: Mặt hàng sữa và các sản phẩm từ sữa kim ngạch nhập khẩu giảm
3,9 triệu USD dẫn đến giảm thuế nộp ngân sách 27,7 tỷ đồng, mặt hàng nguyên
phụ liệu thuốc lá kim ngạch nhập khẩu giảm 2,4 triệu USD dẫn đến thuế nộp
ngân sách giảm 17,2 tỷ đồng, …
- Mức giảm thuế suất theo lộ trình cắt giảm thuế quan khi tham gia ký kết
các hiệp định WTO, CEPT/AFTA,…cũng ảnh hưởng và làm giảm số thu nộp
ngân sách năm 2021.
2. Chi cân đối ngân sách địa phương:
Chi ngân sách địa phương: Thực hiện quý II/2021: 7.290 tỷ đồng, đạt 31%
so với dự toán và tăng 01% so với cùng kỳ (chưa bao gồm chi chuyển nguồn
tạm ứng năm trước chuyển sang). Trong đó:
- Chi đầu tư phát triển: 1.909 tỷ đồng, đạt 21% so với dự toán và tăng 33%
so với cùng kỳ (chưa bao gồm chi chuyển nguồn tạm ứng năm trước chuyển
sang).
- Chi thường xuyên: 5.379,5 tỷ đồng, đạt 39% so với dự toán và bằng 93%
so với cùng kỳ.
a) Đánh giá tình hình thực hiện chi đầu tư phát triển:
- Thường xuyên tổ chức giám sát, đánh giá dự án đầu tư, đôn đốc các chủ
đầu tư triển khai thực hiện giải ngân đúng tiến độ, phù hợp với vốn kế hoạch
được giao không để xảy ra nợ đọng. Công tác triển khai thực hiện dự án luôn kịp
thời và đảm bảo kế hoạch vốn đã tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá
trình thực hiện dự án góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư.
- Công tác kiểm tra, giám sát thanh toán và quyết toán vốn đầu tư, luôn
đảm bảo việc sử dụng vốn ngân sách có hiệu quả.
- Ngoài ra, việc thực hiện trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất được điều tiết
theo Nghị quyết của HĐND tỉnh để bổ sung vốn điều lệ cho các quỹ dựa trên
tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn của các quỹ, do đó dẫn đến nội dung
nguồn vốn này có tỷ lệ đạt thấp so với dự toán. Bên cạnh đó, việc ưu tiên trích
nguồn bổ sung vốn điều lệ cho các quỹ cũng chủ yếu là nguồn thu từ các năm
trước chuyển sang nên cũng ảnh hưởng kết quả và có tỷ lệ đạt thấp so với kế
hoạch năm của tỉnh.
- Ngoài ra, do yếu tố khách quan về trình tự thủ tục ban hành kế hoạch đầu
tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo Luật Đầu tư công nên dẫn đến việc
chưa phân bổ nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án khởi công mới trong năm
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2021 và nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2021-2025 do chưa đủ điều kiện giao vốn vì phải chờ Nghị quyết của Quốc
hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nên đã ảnh hưởng
đến tiến độ thực hiện và tỷ lệ giải ngân kế hoạch năm của tỉnh.
b) Đánh giá tình hình chi thường xuyên:
Chi thường xuyên trong những tháng đầu năm 2021 về cơ bản đã đáp ứng
đủ và kịp thời kinh phí cho hoạt động của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo kinh phí
thực hiện chi lương, chi trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội, chi hỗ trợ Tết
Nguyên đán năm 2021 cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh và thực
hiện các chính sách an sinh xã hội, đồng thời thực hiện tốt việc tiết kiệm, chống
lãng phí trong việc sử dụng kinh phí ngân sách, chi ngân sách đúng tiêu chuẩn,
định mức mà tỉnh đã ban hành.
Bên cạnh đó, một số sự nghiệp chi đạt thấp so với dự toán HĐND tỉnh giao
đầu năm như:
Sự nghiệp khoa học công nghệ 6 tháng đạt 18% nguyên nhân là do ảnh
hưởng của dịch bệnh covid 19 và thời gian của 6 tháng đầu năm chủ yếu là công
tác chuẩn bị triển khai cho các thủ tục hành chính để thực hiện các nhiệm vụ nên
việc thực hiện còn chậm so với kế hoạch HĐND tỉnh giao.
Sự nghiệp y tế đạt 35% nguyên nhân là do tình hình dịch bệnh Covid-19
diễn biến ngày càng phức tạp lan rộng trên thế giới với nhiều biến chủng mới và
việc giãn cách xã hội ngày càng nghiêm ngặt khiến cho chuỗi cung ứng sản
phẩm bị ảnh hưởng từ khâu sản xuất đến khâu vận chuyển gặp nhiều khó khăn
và dẫn đến trậm trễ trong việc cung cấp và bàn giao sản phẩm theo đúng thời
gian đã ký kết dẫn đến tình hình giải ngân nguồn vốn cũng đạt thấp so với tiến
độ.
Sự nghiệp môi trường đạt 27% so với dự toán, nguyên nhân là do việc thực
hiện các bước thủ tục tổ chức đấu thầu thu gom, vận chuyển rác chỉ được thực
hiện sau khi có kết quả đấu thầu xử lý rác, cụ thể như: biết được địa điểm xử lý
rác để có cơ sở tính toán chi phí vận chuyển,…nên dẫn đến việc lựa chọn đơn vị
thực hiện công tác thu gom và vận chuyển rác luôn bị chậm trễ và kéo dài. Bên
cạnh đó, việc chậm trễ trong công tác đấu thầu cũng dẫn đến việc thanh, quyết
toán cho các đơn vị cũng chậm trễ từ đó cũng ảnh hưởng đến kết quả giải ngân
kinh phí.
Sự nghiệp kinh tế 23%, nguyên nhân là do thực hiện chủ trương phòng
chống do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 nên một số nhiệm vụ không thực
hiện theo đúng tiến độ đã được duyệt. Bên cạnh đó, công tác giải quyết thủ tục
hành chính công về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
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cho hộ gia đình và tổ chức nộp tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông giảm so
với khối lượng dự kiến; Ngoài ra, một số nhiệm vụ phải thực hiện công tác đấu
thầu nên việc lập hồ sơ đấu thầu mất nhiều thời gian, phải thực hiện theo hình
thức đấu thầu qua mạng nên việc thực hiện còn nhiều lung túng.
Ngoài ra, trong việc thực hiện dự toán chi thường xuyên thì dự toán chi
cho các đơn vị cũng phải chủ động thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để
tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định; Dự phòng một số sự nghiệp để bổ
sung cho các huyện, thành phố và các đơn vị để thực hiện một số nhiệm vụ chi
như kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,
kinh phí thực hiện đề án an ninh quốc phòng,…; Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ
chi của các đơn vị đã bố trí trong dự toán giao đầu năm không thể triển khai thực
hiện được do tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát nên việc triển khai
thực hiện cũng gặp nhiều khó khăn dẫn đến tiến độ đạt thấp so với kế hoạch;….
Nhìn chung chi ngân sách địa phương trong những tháng đầu năm các cấp
ngân sách vẫn đảm bảo cân đối được nguồn tồn quỹ trong việc điều hành và
quản lý ngân sách.
Trên đây báo cáo công khai tình hình thực hiện thu chi ngân sách quý II/2021
của Sở Tài chính./.
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