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1. Bối cảnh

Nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2021 triển khai trong bối 
cảnh nền kinh tế xã hội có những thời cơ thuận lợi vàcảnh nền kinh tế - xã hội có những thời cơ, thuận lợi và 
khó khăn, thách thức đan xen; đặc biệt là đại dịch Covid-
19 biến đổi khi ́ hậu thiên tai tiếp tục diễn biến phức19, biến đổi khi hậu, thiên tai tiếp tục diễn biến phức
tạp, tác động không nhỏ đến việc thực hiện các chính sách
kinh tế vĩ mô của Trung ương và việc thực hiện nhiệm vụkinh tế vĩ mô của Trung ương và việc thực hiện nhiệm vụ
thu ngân sách nhà nước cũng như tình hình cân đối thu chi
của Thành phố năm 2021.p



2. Nguyên tắc xây dựng và phân bổ dự toán năm 2021

Việc xây dựng dự toán thu, chi NSNN 
bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội của thành phố năm 2021 và

Dự toán chi ngân sách địa phương xây 
dựng theo quy định của Luật 

NSNN, đảm bảo ưu tiên bố trí đủ dự 
toán nhu cầu kinh phí thực hiện cáctế xã hội của thành phố năm 2021 và 

giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 2021‐2025

toán nhu cầu kinh phí thực hiện các 
dự án, nhiệm vụ đã cam kết, chế độ 

chính sách đã ban hành

ế ố ốTheo Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội thì cho kéo dài
thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021. Lùi thời
gian ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên sang năm 2021 để áp
dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới. Do đó, tại Thành phố, phân cấp nguồndụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới. Do đó, tại Thành phố, phân cấp nguồn

thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ chi thường xuyên tiếp tục thực hiện theo quy
định hiện hành.



3. Dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2021

Đơn vị: tỷ đồng

Tổng Thu nội địaTổng
thu

NSNN 
trên địa

Thu nội địa

248.343
trên địa

bàn

364 893 Thu từ dầu thô:364.893 Thu từ dầu thô: 
8.550

Thu từ hoạt
động Xuấtộ g
nhập khẩu:

108.000



4. Dự toán thu ngân sách Địa phương

Đơn vị: tỷ đồng

Thu NSĐP được

Tổng thu 
NSĐP

Thu NSĐP được 
hưởng theo phân 

cấp
NSĐP

82.129
69.092

82.129

Thu từ nguồn CCTL 
năm trước chuyển sang

ổBổ sung CMT từ NSTW
4.282

8.755



5. Dự toán chi cân đối NSĐP và phương án phân bổ dự toán

Đơn vị: tỷ đồng

TỔNG
DỰ

Chi đầu tư 
hát t iểDỰ 

TOÁN 
CHI 
Â

phát triển
38.289

CÂN 
ĐỐI 

NSĐP Chi thường 

Trong đó:

92.720
xuyên

47.925



5. Dự toán chi cân đối NSĐP và phương án phân bổ dự toán

170
5.1. Chi đầu tư phát triển: 38.289 tỷ đồng, (Chiếm tỷ trọng 44,94% tổng
chi cân đối NSĐP), gồm:chi cân đối NSĐP), gồm:

- Chi đầu tư phát triển cân đối từ số thu ngân sách địa- Chi đầu tư phát triển cân đối từ số thu ngân sách địa
phương được hưởng theo phân cấp là 23.416 tỷ đồng.

- Chi đầu tư phát triển từ nguồn bội chi ngân sách địa
phương theo mức Quốc hội phê duyệt là 14 873 tỷ đồngphương theo mức Quốc hội phê duyệt là 14.873 tỷ đồng.



5. Dự toán chi cân đối NSĐP và phương án phân bổ dự toán

5 2 Chi th ờ ê

1. Dự toán chi thường xuyên được xây dựng trên cơ sở mức lương tối thiểu 
chung 1 490 000 đồng/tháng; trong đó sử dụng nguồn cải cách tiền lương

5.2. Chi thường xuyên:

chung 1.490.000 đồng/tháng; trong đó, sử dụng nguồn cải cách tiền lương 
để đảm bảo nhu cầu chênh lệch tiền lương tăng từ 1.210.000 đồng lên 

1.490.000 đồng.

2. Bố trí dự toán chi thường xuyên theo từng lĩnh vực, bảo đảm đúng chính 
sách, chế độ, trong phạm vi dự toán chi ngân sách nhà nước, cập nhật đầy 
đủ á hế độ hí h á h hiệ hà h th đị h ủ T àđủ các chế độ, chính sách hiện hành theo quy định của Trung ương và 

Thành phố. 

ẩ ố ầ3. Đẩy mạnh giao tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập, giảm dần mức
hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để có nguồn tăng chi đầu tư, chi hỗ trợ trực
tiếp cho người có công với cách mạng, người nghèo và các đối tượng chính

ể ếsách để được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản
thiết yếu.



5. Dự toán chi cân đối NSĐP và phương án phân bổ dự toán

ồ ế ổ ố5.2. Chi thường xuyên: 47.925 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 47,43 % tổng chi cân đối
ngân sách địa phương, cụ thể:

Đơn vị: tỷ đồng

NSTPNSTP
21.167 Trong đó:

- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 3.263 tỷ đồng
- Chi khoa học công nghệ: 1.027 tỷ đồng

Tổng chi 
TX

47 92547.925

NSQH
26 758 Trong đó:26.758 g

- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 13.909 tỷ đồng



5. Dự toán chi cân đối NSĐP và phương án phân bổ dự toán

Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề: 17 172 tỷ đồng (khối Thành phố:

5.2. Chi thường xuyên ngân sách

- Chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề: 17.172 tỷ đồng (khối Thành phố:
3.263 tỷ đồng; khối quận – huyện: 13.909 tỷ đồng), tăng 7,45% so dự toán
năm 2020. Nếu không tính chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số
03/2018/NQ HĐND hì hi iá d đà à d hề là 12 333 tỷ03/2018/NQ-HĐND thì chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề là 12.333 tỷ
đồng, tăng 2,08% so với dự toán năm 2020, chiếm tỷ trọng 30,57% trong
tổng chi thường xuyên

- Chi khoa học và công nghệ: 1.027 tỷ đồng, giảm 0,97% so dự toán năm
2020. Nếu không tính chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số
03/2018/NQ-HĐND thì Chi khoa học và công nghệ là 999 tỷ đồng, giảm
1,21% so dự toán năm 2020, chiếm tỷ trọng 2,44% trong tổng chi thường, % ự , ỷ ọ g , % g g g
xuyên.



5. Dự toán chi cân đối NSĐP và phương án phân bổ dự toán

ồ5.3. Chi trả nợ lãi : 1.424 tỷ đồng.

ổ ồ5.4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 11 tỷ đồng.

5 5 D hò â á h 3 300 tỷ đồ5.5. Dự phòng ngân sách: 3.300 tỷ đồng.



6. Bổ sung cho ngân sách Quận ‐ Huyện

18.335 tỷ đồng18.335 tỷ đồng

13.932 tỷ đồng 4.403 tỷ đồng

Số bổ sung từ ngân sách

cấp trên

Số bổ sung từ ngân sách 

cấp trên để thực hiện 
cấp trên cải cách tiền lương



7. Dự kiến tình hình vay, trả nợ

1. Kế hoạch vay:
Dự kiến tổng mức vay trong năm là 16.026,200 tỷ đồng, đảm
bảo trong hạn mức dư nợ và bội chi của ngân sách địa phương
do Quốc hội quyết định; trong đó: vay để bù đắp bội chi ngân
á h là 14 873 100 tỷ đồ à để t ả ợ ố là 1 153 100 tỷsách là 14.873,100 tỷ đồng và vay để trả nợ gốc là 1.153,100 tỷ
đồng.

2. Kế hoạch trả nợ
Trong năm 2021, dự kiến các khoản nợ vay đến hạn thanh toán

ồ ồ ố ồlà 2.577,300 tỷ đồng (gồm nợ gốc 1.153,100 tỷ đồng, lãi và phí
1.424,200 tỷ đồng). Theo đó, khoản trả lãi và phí 1.424,200 tỷ
đồng được bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách thành phố;đồng được bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách thành phố;
khoản trả nợ gốc 1.153,100 tỷ đồng được sử dụng từ nguồn vay
mới để trả nợ.mới để trả nợ.



8.   Mộtsốđềxuất,  giảipháp

• Cải thiện môi trường kinh doanh cạnh tranh, hấp dẫn, nâng cao năng
l h t h ố iMột là lực cạnh tranh quốc gia

• Thực hiện cải cách hành chính đẩy mạnh cải cách thủ tục quản lý

Hai là

• Thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách thủ tục quản lý
thuế, hạn chế tối đa tình trạng trốn thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế qua 
từng năm

Ba là
• Tăng cường quản lý tài chính doanh nghiệp, đẩy mạnh cổ phần hóa

doanh nghiệp nhà nước. Ba là g p

• Đẩy mạnh khai thác nguồn thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển
h hà đấ h ộ ở hữ hà ớ ử lý ắ ế h N hị

Bốn là
nhượng nhà đất thuộc sở hữu nhà nước qua xử lý, sắp xếp theo Nghị
định số 167/2017/NĐ-CP



8.   Mộtsốđềxuất,  giảipháp

• Cơ cấu lại thu, chi ngân sách, tăng cường quản lý nợ
chính quyền địa phương góp phần đảm bảo an toàn và

Năm là
chính quyền địa phương, góp phần đảm bảo an toàn và
bền vững nền tài chính của Thành phố

• Kiểm soát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
đầu tư xây dựng cơ bản chỉ tập trung cho các công

Sáu là
đầu tư xây dựng cơ bản, chỉ tập trung cho các công
trình, dự án trọng điểm, thực sự có hiệu quả

• Mở rộng và đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa đầu tư, xã
hội hóa đối với các lĩnh vực sự nghiệp công trên địa

Bảy là
hội hóa đối với các lĩnh vực sự nghiệp công trên địa
bàn Thành phố




