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1. Thu ngân sách nhà nước 

Thu ngân sách nhà nước quý IV năm 2020 thực hiện 4.116.311 triệu đồng, 

trong đó thu nội địa là 3.817.612 triệu đồng, bằng 90% so với dự toán Thủ tướng 

Chính phủ giao và bằng 80% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh, thu xuất nhập 

khẩu ước đạt 298.699 triệu đồng, bằng 166% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ 

giao và đạt 136% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

2. Thu ngân sách địa phương 

Thu ngân sách địa phương  thực hiện hết quý IV năm 2020 đạt 13.996.201 

triệu đồng, bằng 112% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ và 108% chỉ tiêu 

Nghị quyết HĐND tỉnh giao, trong đó:  

- Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp: 3.529.443 triệu đồng. 

- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương: 5.838.267 triệu đồng. 

- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương: 2.560.690 triệu đồng. 

- Thu chuyển nguồn: 1.864.005 triệu đồng. 

- Thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 84.019 triệu đồng. 

- Thu kết dư: 119.777 triệu đồng. 

3. Chi ngân sách địa phương 

Chi ngân sách địa phương thực hiện hết quý IV năm 2020 đạt 14.011.733 

triệu đồng, bằng 112% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và 108% chỉ tiêu 

Nghị quyết HĐND tỉnh, trong đó: 

- Chi đầu tư phát triển: thực hiện 1.916.209 triệu đồng, bằng 73% so với chỉ 

tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 



- Chi thường xuyên: thực hiện 8.164.692 triệu đồng, bằng 104% chỉ tiêu 

Nghị quyết HĐND tỉnh giao.  

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

2.367. triệu đồng, bằng 102% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 


