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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017
của HĐND tỉnh Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và
định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Bến Tre
giai đoạn 2018-2020
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh
Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Hội
đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm
2021.
Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện
Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của HĐND tỉnh quy định
về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường
xuyên ngân sách tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020 như sau:
1. Về triển khai thực hiện Nghị quyết
Từ năm 2018 đến nay, UBND tỉnh tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban
hành Nghị quyết phân bổ dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và thực hiện
phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị và ngân sách
cấp dưới đảm bảo theo phân cấp nguồn thu, định mức chi được quy định tại Nghị
quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc
2.1. Kết quả đạt được
- Định mức phân bổ ngân sách theo Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND của
Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ bản đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối ngân
sách nhà nước, ngân sách cấp tỉnh và ngân sách các huyện, thành phố; thực hiện
được các chủ trương của Đảng, chế độ, chính sách Nhà nước đã ban hành, đáp
ứng cơ bản nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách được quy định
cụ thể, không có tình trạng chồng chéo, trùng lắp đã khuyến khích các cấp tăng
cường tính chủ động trong công tác quản lý, khai thác nguồn thu cũng như điều
hành chi đảm bảo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
- Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên với hệ thống tiêu chí phân
bổ ngân sách cụ thể, rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, dễ kiểm tra; đảm bảo tính
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công bằng, hợp lý, công khai, minh bạch trong phân bổ ngân sách cho cơ quan,
đơn vị, địa phương.
- Việc phân cấp nhiệm vụ chi, đặc biệt là giao sự nghiệp giáo dục (khối
trường học từ bậc Mầm non đến Trung học cơ sở), chi sự nghiệp y tế (Trung tâm
y tế huyện và Trạm y tế xã) về ngân sách các huyện thành phố tạo điều kiện cho
các địa phương chủ động xây dựng và quyết định ngân sách cấp mình, khuyến
khích các địa phương tăng cường công tác quản lý tài chính ngân sách, phấn đấu
tăng thu, tiết kiệm chi, sử dụng ngân sách hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
- Việc thực hiện khoán chi hoạt động đối với ngân sách cấp xã tạo động lực
để cơ sở tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết
kiệm, hiệu quả.
2.2. Những khó khăn, vướng mắc
- Định mức phân bổ được áp dụng kéo dài nhiều năm nên chưa đáp ứng
được nhu cầu chi thường xuyên của các năm cuối thời kỳ ổn định ngân sách,
chưa đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách được ban hành sau năm 2017 và
các khoản chi nghiệp vụ đặc thù của các ngành, các lĩnh vực.
- Các khoản chi chưa được cấu thành và bố trí trong định mức còn nhiều
như: chi khen thưởng, trợ cấp tết, mừng thọ người cao tuổi, mua sắm, sửa chữa
tài sản….
- Định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục theo cơ chế chi con người 82%,
chi hoạt động 18% chỉ đảm bảo năm đầu thời kỳ ổn định, những năm sau khi
điều chỉnh lương cơ sở thì tỷ lệ cơ cấu chi này không còn đảm bảo.
- Việc phân cấp thực hiện chưa đồng bộ: chỉ phân cấp nhiệm vụ chi ngân
sách đối với sự nghiệp giáo dục và y tế về cho các huyện, thành phố nhưng chưa
phân cấp biên chế sự nghiệp làm việc tại các đơn vị ngành giáo dục và y tế về
cho các huyện, thành phố quản lý, chưa xem xét nguồn nhân lực để đáp ứng yêu
cầu quản lý khi giao về cho cấp dưới.
- Quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp xã và
ngân sách cấp huyện còn nhiều bất cập, thời gian qua xảy ra tình trạng hụt thu
hoặc mất cân đối tại những xã có tỷ lệ điều tiết về ngân sách cấp trên.
3. Đề xuất đối với xây dựng định mức giai đoạn tiếp theo
- Kiến nghị Trung ương tăng định mức phân bổ chi thường xuyên cho ngân
sách địa phương những năm cuối thời kỳ ổn định sao cho tương xứng với tỷ lệ
lạm phát, trượt giá của nền kinh tế; đồng thời đảm bảo định mức phân bổ chi sự
nghiệp giáo dục hàng năm theo cơ chế chi con người 82%, chi hoạt động 18%.
- UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Chi cục thuế và
UBND các xã, phường, thị trấn để xác định tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân
chia giữa ngân sách cấp xã và ngân sách cấp huyện cho phù hợp, không để xảy
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ra tình trạng hụt thu hoặc mất cân đối tại những xã có tỷ lệ điều tiết về ngân sách
cấp trên.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND
ngày 05 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm
vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Bến Tre
giai đoạn 2018-2020./.
Ủy ban nhân dân tỉnh xin báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên (báo cáo)
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Phòng TCĐT, TH;
- Lưu:VT.
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