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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 
 

Số:          /BC-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Côn Đảo, ngày        tháng      năm 2019 
 
 

 

BÁO CÁO CÔNG KHAI 

Tình hình ước thực hiện nhiệm vụ  

thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 
 

 
 

I. Kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 

2019 

Ước tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 điều tiết ngân sách 

huyện 219.173 triệu đồng, đạt 54,27% so với dự toán năm. (Trong đó: thu ngân 

sách nhà nước trên địa bàn: 56.009 triệu đồng, điều tiết ngân sách huyện 40.753 

triệu đồng; thu bổ sung từ ngân sách tỉnh 132.113 triệu đồng; thu chuyển nguồn 

năm 2018 sang năm 2019 là 46.307 triệu đồng).  

1. Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 56.009 triệu đồng, đạt 

75,02% so với dự toán năm. Bao gồm: 

1.1 Thu từ khu vực DNNN: 10.895 triệu đồng, đạt 68,09% dự toán năm. 

Trong đó thu từ doanh nghiệp do nhà nước giữ vai trò chủ đạo Trung ương quản 

lý 3.512 triệu đồng; thu từ doanh nghiệp do nhà nước giữ vai trò chủ đạo địa 

phương quản lý 7.383 triệu đồng. 

Số thu đạt cao là do lượng khách du lịch tăng dẫn đến Nhà khách Tân Sơn 

Nhất nộp thuế phát sinh tăng, cảng hàng không Côn Đảo đã hết khấu trừ thuế đầu 

vào của xây dựng cơ bản nên số thuế 6 tháng đầu năm ở lĩnh vực này đạt cao. Đối 

với khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương chủ yếu thu từ các doanh nghiệp 

nhà nước kinh doanh dịch vụ du lịch như Chi nhánh tổng công ty du lịch Sài Gòn 

tại Côn Đảo, Ban Quản lý Vườn Quốc Gia Côn Đảo, Nhà nghỉ công nhân lao 

động,...; Mặc dù thu từ lĩnh vực này tăng, tuy nhiên lượng khách du lịch đến Côn 

Đảo trong thời gian qua tăng cao, nhưng số thu từ lĩnh vực này tăng không tưng 

xứng với lượng khách đến, nguyên nhân do khách chuyển sang sử dụng dịch vụ 

bình dân, nhà nghỉ, khách sạn của cá nhân, hộ gia đình, giảm sử dụng khu vực 

doanh nghiệp nhà nước. 

1.2. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 9.012 triệu 

đồng, đạt 60,08% so với dự toán. Số thu ở lĩnh vực này do Phòng nghiệp vụ Cục 

thuế tỉnh thu và điều tiết về cho ngân sách huyện. 

1.3. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 9.724 triệu đồng, đạt 49,11% 

dự toán năm. Số thu phát sinh từ các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn. 

Số thu lĩnh vực này dự kiến năm 2019 không đạt là do dự toán được UBND tỉnh 

giao cao so với tỷ lệ tăng trưởng và số thực hiện năm 2018. 

1.4. Trước bạ: 648 triệu đồng, đạt 43,20% dự toán năm. Số thu chủ yếu số 

thu lệ phí trước bạ của hộ gia đình chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất, hồ sơ trước bạ xe máy. Đồng thời, dự toán thu năm 2018 ở 

lĩnh vực này phát sinh tăng đột biến do hộ gia đình chuyển mục đích sử dụng đất 
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và chuyển quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, khi giao dự toán năm 2019, các Sở, 

ngành căn cứ tình hình thu năm 2018 để giao dự toán thu năm 2019 cho Huyện 

Côn Đảo, do số thu giao cao hơn tình hình thực tế của địa phương nên trong 6 

tháng đầu năm 2019, lĩnh vực này chưa đạt dự toán giao.  

1.5. Thuế thu nhập cá nhân: 4.360 triệu đồng, đạt 67,08% dự toán năm. Số 

thu chủ yếu từ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ như Nhà nghỉ dưỡng Công 

nhân lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Chi nhánh Tổng Công ty du lịch Sài Gòn 

tại Côn Đảo, Cảng hàng không Côn Đảo, cá nhân nộp thuế khoán, chuyển nhượng 

bất động sản. 

1.6. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: 6.710 triệu đồng, đạt 335,52% dự toán 

năm. Số thu đạt cao là do DNTN Gas Thu Tâm nộp 5.245 triệu đồng và Công ty 

Hiền Nga nộp 499 triệu đồng (nộp tiền thuê đất 01 lần cho cả thời gian thuê). 

1.7. Thu tiền sử dụng đất: 11.156 triệu đồng, đạt 101,42% dự toán năm. Số 

thu phát sinh chủ yếu từ hộ gia đình, cá nhân hết thời hạn ghi nợ tiền sử dụng đất, 

nộp tiền sử dụng đất để chuyển nhượng bất động sản. 

.1.8. Phí – Lệ phí: 1.723 triệu đồng, đạt 143,58% dự toán năm. Số thu phí, 

lệ phí trên địa bàn chủ yếu phát sinh từ DNTN Hùng Châu, Đội khai thác đá Côn 

Đảo, Ban Quản lý Vườn Quốc Gia Côn Đảo, các cơ quan, đơn vị nộp lệ phí đăng 

ký kinh doanh, kiểm soát giết mổ, lệ phí tuyển dụng, phí cấp giấy chứng nhận vệ 

sinh an toàn thực phẩm, phí hộ tịch, chứng thực.... Trong đó, Ban Quản lý Vườn 

Quốc Gia Côn Đảo nộp nợ phí năm 2018 chuyển sang 2019 khoảng 500 triệu 

đồng. 

1.9. Thu khác ngân sách: 1.465 triệu đồng, đạt 117,20% dự toán năm. 

Trong đó, thu tiền phạt 853 triệu đồng; thu hồi các khoản chi năm trước 566 triệu 

đồng; thu khác còn lại: 46 triệu đồng. 

1.10 Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu: 305 triệu đồng, số thu lĩnh 

vực này do Chi cục Hải quan thu. 

2. Về thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 

Ước thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 6 tháng đầu năm 2019 

là 40.753 triệu đồng, đạt 77,39% so với dự toán năm. 

3. Thu bổ sung ngân sách cấp trên 

Số thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 là 132.113 triệu 

đồng, đạt 47,98% so với dự toán năm, trong đó bổ sung cân đối 120.891 triệu 

đồng, bổ sung có mục tiêu 11.222 triệu đồng. 

4. Thu chuyển nguồn: 46.307 triệu đồng. 

II. Kết quả thực hiện dự toán chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 

Ước tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 là 132.967 triệu đồng, đạt 

32,93% dự toán năm. Chi tiết nh sau: 

1. Chi đầu tư phát triển (XDCB): 16.454 triệu đồng, đạt 16,03% dự toán 

năm. 

2. Chi thường xuyên: 116.373 triệu đồng, đạt 42,05% dự toán năm Trong 

đó: 

2.1 Chi hoạt động kinh tế (bao gồm các đơn vị sự nghiệp kinh tế khác): 

25.205 triệu đồng, đạt 25,92% dự toán năm. 
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2.2 Chi sự nghiệp môi trường: 347 triệu đồng. 

2.3 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 18.425 triệu đồng, đạt 44,93% dự 

toán năm. 

2.4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 2.485 triệu đồng, đạt 49,79% dự toán 

năm. 

2.5 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: 2.364 triệu đồng, đạt 50% dự 

toán năm. 

2.6 Chi đảm bảo xã hội: 4.356 triệu đồng, đạt 45,12% dự toán năm. 

2.7 Chi Quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể, Hội đặc thù: 57.393 triệu 

đồng, đạt 95,83% dự toán năm.  

2.8 Chi khác ngân sách: 956 triệu đồng, đạt 12,99% dự toán năm. 

3. Chi từ nguồn dự phòng: 140 triệu đồng. 

4. Nhận xét 

Tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 32,93% so với dự toán 

năm, trong đó một số khoản chi chưa đạt, cụ thể như sau: 

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 16,03%, dự toán năm, nguyên nhân giải 

ngân thấp là do dự án được bố trí vốn khởi công mới đến hết tháng 6 mới hoàn tất 

các thủ tục liên quan để khởi công xây dựng công trình trong khi các dự án khởi 

công mới năm 2019 đươc ưu tiên bố trí vốn tập trung theo tổng mức đầu tư được 

duyệt để tránh đầu tư giàn trải. Giá trị ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2019 chủ 

yếu là giá trị tạm ứng các hợp đồng; một số dự án thanh toán khối lượng hoàn 

thành chưa hoàn tất thủ tục kiểm toán trình thẩm tra quyết toán nên chưa giải 

ngân kế hoạch vốn được bố trí. 

- Chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp môi trường giải ngân thấp là do kinh phí 

xử lý rác tại Bãi Nhát chưa giải ngân vốn, hiện nay UBND huyện đang phối hợp 

với các Sở, ngành hoàn chỉnh phương án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông 

báo số 230/TB-UBND ngày 06/5/2019; Một số nhiệm vụ từ nguồn vốn sự nghiệp 

môi trường thực hiện chậm gồm: Tăng cường năng lực về cán bộ, cơ sở vật chất 

kỹ thuật, trang bị và kinh phí cho các cơ quan, đơn vị làm công tác bảo vệ môi 

trường huyện Côn Đảo; Truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm 

bảo vệ môi trường kết hợp quảng bá loại hình du lịch sinh thái tại Côn Đảo; Đề án 

nghiên cứu chất thải rắn theo mô hình phân loại tại nguồn. Nguyên nhân do Chủ 

đầu tư chưa quyết liệt triển khai, đôn đốc các nhà thầu tư vấn dẫn đến việc kéo dài 

thời gian thực hiện; đồng thời, một số đơn vị tư vấn thực tế chưa đáp ứng được 

năng lực thực hiện đối với điều kiện huyện Côn Đảo.  

- Gói thầu mua sắm tập trung cấp tỉnh đợt I năm 2019: UBND huyện đã 

tổng hợp danh mục tài sản theo quy định gửi Trung tâm công nghệ thông tin 

truyền thông tổng hợp, trình Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được UBND tỉnh phê duyệt nên chưa có cơ sở triển 

khai thực hiện; Gói thầu mua sắm thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn huyện Côn Đảo: do thực hiện Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND 

ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ máy móc thiết bị chuyên 
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dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) của các cơ quan, tổ chức đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tại Quyết định nêu trên, 

UBND tỉnh phân cấp cho UBND huyện ban hành tiêu chuẩn, định mức đối với 

các máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản. 

Tuy nhiên, trước khi UBND huyện ban hành phải có ý kiến của Sở Tài chính và ý 

kiến thống nhất bằng Văn bản của Thường trực HĐND tỉnh. Hiện nay, UBND 

huyện đã tổng hợp danh mục máy móc thiết bị chuyên dùng gửi Sở Tài chính, và 

đã được Sở Tài chính có ý kiến tại Công văn số 2272/STC-QLGCS ngày 

19/6/2019, cơ quan chuyên môn đã rà soát và hoàn chỉnh theo yêu cầu của Sở Tài 

chính (Công văn số 2097/UBND-TCKH ngày 10/7/2019 của UBND huyện). Do 

đó, việc mua sắm máy móc thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn huyện chưa thể triển khai thực hiện trong 6 tháng đầu năm. 

Trên đây là nội dung báo cáo công khai tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, 

chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyện Côn Đảo./. 

(Kèm theo Biểu số 93/CK-NSNN, Biểu số 94/CK-NSNN, Biểu số 95/CK-NSNN; số liệu 

cập nhật từ hệ thống TABMIS). 
 

 

Nơi nhận :  
- Sở Tài chính; 

- Chủ tịch, PCTUB huyện;  

- Phòng VH-TT (đăng tải Website huyện); 

- Phòng TC-KH (công khai tại trụ sở đơn vị); 

- Lưu: VT, TC-KH(BA). 

                    KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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