
KHÁI NIỆM CƠ BẢN 
Ngân sách nhà nước là toàn bộ các 

khoản thu, chi của Nhà nước đước dự 

toán và thực hiện trong một khoảng thời 

gian nhất định do cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền quyết định để đảm bảo thực 

hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà 

nước. 

Ngân sách địa phương là các khoản thu 

NSNN phân cấp cho địa phương được 

hưởng, các khoản thu bổ sung từ ngân 

sách cấp trên cho ngân sách địa phương 

và các khoản chi NSNN thuộc nhiệm vụ chi 

của cấp địa phương. 

Chi thường xuyên là nhiệm vụ chi của 

NSNN nhằm đảm bảo các hoạt động của 

bộ máy nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội, hỗ trợ hoạt động 

của các tổ chức khác và thực hiện các 

nhiệm vụ chi thường xuyên của Nhà nước 

về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng, an ninh. 

Chi đầu tư phát triển là nhiệm vụ chi của 

NSNN, gồm chi đầu tư xây dựng cơ bản và 

một số nhiệm vụ chi đầu tư khác theo quy 

định của pháp luật. 

Chi đầu tư xây dựng cơ bản  là nhiệm vụ 

chi của NSNN để thực hiện các chương 

trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-

xã hội và các chương trình, dự án phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội. 

Chi trả nợ là nhiệm vụ chi của NSNN để 

trả các khoản nợ đến hạn phải trả bao gồm 

các khoản gốc, lãi, phí và chi phí khác phát 

sinh từ việc vay. 

Dự phòng NSNN là một khoản mục trong 

dự toán chi ngân sách chưa phân bổ đã 

được cơ quan có thẩm quyền quyết định ở 

từng cấp ngân sách. 

Đơn vị dự toán cấp I là đơn vị dự toán 

được UBND giao dự toán ngân sách. 

Bội chi ngân sách cấp tỉnh được xác 

định bằng lênh lệch lớn hơn giữa tổng chi 

ngân sách cấp tỉnh không bao gồm chi trả 

nợ gốc và tổng thu ngân sách cấp tỉnh. 

Kết dư ngân sách là chênh lệnh lớn hơn 

giữa tổng thu ngân sách so với tổng chi 

ngân sách từng cấp ngân sách sau khi kết 

thúc năm ngân sách. 

Phân cấp quản lý ngân sách là việc xác 

định phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn 

của chính quyền các cấp, các đơn vị dự 

toán ngân sách trong việc quản lý NSNN 

phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã 

hội. 

Quỹ dự trữ tài chính là quỹ của Nhà 

nước, hình thành từ NSNN và các nguồn 

tài chính khác theo quy định của pháp luật. 

Số bổ sung cân đối ngân sách là khoản 

ngân sách cấp trên bổ sung cho ngân sách 

cấp dưới nhằm đảm bảo cho chính quyền 

cấp dưới cân đối ngân sách cấp mình để 

thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Số bổ sung có mục tiêu là khoản ngân 

sách cấp trên bổ sung cho cấp dưới để hỗ 

trợ thực hiện các chương trình, dự án, 

nhiệm vụ cụ thể. 

Thời kỳ ổn định NSĐP là thời kỳ ổn định 

tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản 

thu giữa các cấp ngân sách và số bổ sung 

cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân 

sách cấp dưới trong thời gian 05 năm, 

trùng với kỳ kế hoạch phát triển kinh tế xã 

hội 05 năm hoặc theo quyết định của Quốc 

hội. 

Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các 

khoản thu giữa các cấp ngân sách là tỷ 

lệ phần trăm (%) mà từng cấp ngân sách 

được hưởng trên tổng số, hoặc từng 

khoản thu phân chia giữa các cấp ngân 

sách. 



Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân cung cấp các thông tin gì? 
-  Các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội cả nước và của từng địa phương. 
- Quy trình ngân sách 
- Các thuật ngữ và khái niệm về Ngân sách nhà nước. 
- Thu ngân sách nhà nước 
- Các ưu tiên phân bổ và chi ngân sách theo từng lĩnh vực 
- Các thay đổi về thu chi ngân sách nhà nước, so sánh với năm trước hoặc 2 năm 

trước. 
- Thông tin về nợ công 
- Các chương trình, dự án lớn ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân, đặc biệt là 

các chương trình, dự án có huy động đóng góp của nhân dân. 
- Thông tin liên hệ. 

 
CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 2019 

* Các chỉ tiêu kinh tế: 

(1). Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,5% trở lên.  

(2). Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển trên địa bàn so với tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 
38% GRDP. 

(3). Giá trị hàng hóa xuất khẩu tăng 15% trở lên. 

(4). Thu ngân sách nội địa đạt 12.062 tỷ đồng, tăng 6,4% so với dự toán  năm 
2018.  

(5). Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 
147 triệu đồng. 

(6). Tỷ lệ xã được công nhận xã nông thôn mới đến cuối năm đạt 91,1%.  

(7). Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 2.500 doanh nghiệp. 

* Các chỉ tiêu xã hội: 

(8). Giải quyết việc làm mới cho 35.500 lao động. 

(9). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72%. 

(10). Cuối năm 2019 đạt 31,2 giường bệnh/10.000 dân (không tính trạm y tế xã). 

(11). Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 10,5%. 

(12). Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,5%. 

(13). Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 89%. 

(14). Tỷ lệ làng, khu dân cư văn hóa đạt 90%. 

* Các chỉ tiêu về môi trường: 

(15). Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 97,7%. 

(16). Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý đạt 92%. 

 

 

 

 



DỰ TOÁN THU 

 

DỰ TOÁN TỔNG THU NSNN NĂM 2019: 14.882 TỶ ĐỒNG 

Tăng 2.42 % so với dự toán năm 2018 

 

DỰ TOÁN THU NỘI ĐỊA 

12.062 tỷ đồng, tăng 6.46% 

 so với dự toán 2018 

 

 
DỰ TOÁN THU TỪ HOẠT 

ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU: 

2.820 TỶ ĐỒNG 

Giảm 12% so với Dự toán năm 

2018 

DỰ TOÁN THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG NĂM 2019 (BAO GỒM BỔ SUNG 

MỤC TIÊU TỪ NSTW): 12.006 TỶ ĐỒNG. 

 

DỰ TOÁN CHI 

 

DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM 2019: 11.984 TỶ ĐỒNG 

Tăng 11% so với Dự toán năm 2018 

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN: 

2.684 TỶ ĐỒNG 

Tăng 37 

 % so với Dự toán năm 2018 

 

 

CHI THƯỜNG XUYÊN: 9.070 

TỶ ĐỒNG 

Tăng 6% so với Dự toán năm 

2018 

 

DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH: 225 TỶ ĐỒNG 

Tăng 10% so với Dự toán năm 2018 

 

BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH: 

1,23 TỶ ĐỒNG 

CHI TRẢ LÃI VAY: 0,8 TỶ ĐỒNG 

Tổng thu 

NSNN 2019: 

14.882 tỷ đồng 

Tăng 2.42 % 

so với năm 

2018 



 

 

 

CÂN ĐỐI NSĐP: 

THU NSĐP NĂM 2019 – CHI NSĐP NĂM 2019 = BỘI THU NĂM 2019 

(12.006 TỶ ĐỒNG – 11.984 TỶ ĐỒNG = 22 TỶ ĐỒNG) 

Bội thu NSĐP dùng để chi trả nợ gốc các khoản vay đến hạn. 

 

 
 

CHU TRÌNH NGÂN SÁCH VÀ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN 

 

 


