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Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2020 đã được HĐND thông qua



TỔNG THỂ VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020TỔNG THỂ VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn thành phố dự toán năm 2020 là 405.828 tỷ đồng; tăng 1,68% so với dự toán
năm 2019 và giảm 1,12% so với thực hiện năm 2019.
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2. Cơ cấu thu ngày càng tích cực, tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách ngày càng tăng
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3.  Dự toán chi Ngân sách địa phương năm 2020
3.1. Nguyên tắc bố trí dự toán chi Ngân sách địa phương năm 2020:
Đả bả hi h độ h ờ ê h đú hế độ hí h á h đị h ứ hi iê hiệ- Đảm bảo chi hoạt động thường xuyên theo đúng chế độ, chính sách, định mức chi tiêu hiện

hành.
- Dự toán chi thường xuyên bảo đảm triệt để tiết kiệm, gắn với mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh
giản biên chế, đổi mới đơn vị sự nghiệp công.giản biên chế, đổi mới đơn vị sự nghiệp công.
- Bố trí chi trả nợ lãi các khoản vay đến hạn.
- Trích dự phòng ngân sách và nguồn bổ sung quỹ dự trữ tài chính phù hợp với tình hình thực
tế của thành phố.
Đả bả ki h hí hi ả h hậ ă hê h N hị ế ố 03/2018/NQ HĐND- Đảm bảo kinh phí chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND.

- Số còn lại chi đầu tư phát triển.

3.2. Dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2020 là 93.355 tỷ đồng, tăng 9,34% 
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3.3. Cơ cấu chi ngân sách địa phương chuyển dịch tích cực, tỷ trọng chi đầu tư phát triển
t tổ hi â đối â á h đị h tă dầ hà ă tỷ t hi th ờtrong tổng chi cân đối ngân sách địa phương tăng dần hàng năm ; tỷ trọng chi thường
xuyên giảm dần. 
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Giáo dục đào tạo:
-Ưu tiên bố trí chi sự nghiệp GD-ĐT đảm bảo 20% tổng chi ngân sách
- Hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ giáo dục mầm non và thực hiện miễn
giảm học phí

Dự kiến dự toán năm 2020
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Bảo đảm xã hội:
-Chi trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng.
-Hỗ trợ thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã
hội.

Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo hộ chính sách ã hội- Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội.

Bảo vệ môi trường:
-Thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn.
-Kinh phí thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác, vận hành các trạmp g y ý
trung chuyển rác, xử lý bùn …



MỘT SỐ GiẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH

Thứ nhất, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh

1
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doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, thị phần trong và ngoài nước.
Qua đó, tạo ra nhiều sản phẩm cung ứng cho xã hội, giải quyết lao động và tăng nguồn
thu ngân sách.

2

Thứ hai, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế; tăng cường rà soát, đôn đốc, thu
nộp nợ thuế kịp thời; tăng cường các giải pháp quản lý, khai thác và bồi dưỡng nguồn

ể2 thu; trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra chuyên sâu theo từng ngành, từng lĩnh vực
trọng điểm nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận thuế; Tiếp tục thực hiện cải cách hành
chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế để tạo điều
kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế đối nhà nướckiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế đối nhà nước.

3 Thứ ba, tăng cường quản lý tài chính doanh nghiệp, phối hợp đẩy mạnh cổ phần
hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước. Tập trung đôn đốc, đẩy mạnh khai thác nguồn thu
từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước qua xửy q y g y g q
lý, sắp xếp theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.



MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH

4
Thứ tư, điều hành dự toán chi ngân sách theo đúng dự toán được
duyệt, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; tăng cường quản lý chi tiêu ngân
sách và tài sản công; triển khai đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp thực
hà h iế kiệ hố lã hí ả lý hi iê â á h ở ấ ả á4 hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi tiêu ngân sách ở tất cả các
ngành, các cấp.

Thứ năm. tiếp tục triển khai Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc
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Thứ năm. tiếp tục triển khai Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc
thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh


