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BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI 

NGÂN SÁCH QÚY I NĂM 2020 
 

1. Thu ngân sách nhà nước 

Thu ngân sách nhà nước quý I năm 2020 thực hiện 773.404 triệu đồng, 

trong đó thu nội địa là 712.827 triệu đồng, bằng 17% so với dự toán Thủ tướng 

Chính phủ giao và bằng 15% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh, thu xuất nhập 

khẩu ước đạt 60.577 triệu đồng, bằng 34% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ 

giao và đạt 28% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

2. Thu ngân sách địa phương 

Thu ngân sách địa phương  quy I năm 2020 đạt 4.726.455 triệu đồng, bằng 

38% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ và 36% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh 

giao, trong đó:  

- Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp: 584.673 triệu đồng. 

- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương: 2.884.920 triệu đồng. 

- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương: 1.040.255 triệu đồng. 

3. Chi ngân sách địa phương 

Chi ngân sách địa phương thực hiện quy I năm 2020 đạt 3.746.611 triệu 

đồng, bằng 37% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và 35% chỉ tiêu Nghị 

quyết HĐND tỉnh, trong đó: 

- Chi đầu tư phát triển: thực hiện 716.855 triệu đồng, bằng 27% so với chỉ 

tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

- Chi thường xuyên: thực hiện 2.497.347 triệu đồng, bằng 32% chỉ tiêu 

Nghị quyết HĐND tỉnh giao.  

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương: thực hiện 

531.159 triệu đồng, bằng 23% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

 


