
 
1 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 
 

Số:           /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Côn Đảo, ngày        tháng      năm 2018 
 
 

 

BÁO CÁO CÔNG KHAI 

Tình hình ước thực hiện nhiệm vụ 

 thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 
 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ 

NƯỚC NĂM 2018. 

Thu NSNN năm 2018 ước thực hiện là 324.712 triệu đồng, đạt 105,70% so 

với dự toán năm 2018 (không tính thu chuyển nguồn và kết dư ngân sách)
1
. Trong 

đó ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp là 303.093 triệu đồng, đạt 

104,94% dự toán năm. Cụ thể như sau: 

1. Ước thu NSNN trên địa bàn: 74.175 triệu đồng, đạt 129,30% dự toán 

năm, trong đó ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp là 52.556 triệu đồng, 

đạt 134,77% dự toán năm. Chi tiết như sau: 

a) Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) Trung ương: 5.400 

triệu đồng, đạt 168,75% dự toán năm, ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 

3.708 triệu đồng, đạt 156,32% dự toán năm. Số thu phát sinh chủ yếu từ Đội khai 

thác đá Côn Đảo, Cảng hàng không Côn Đảo, Khách sạn Tân Sơn Nhất, thuế 

GTGT vãng lai. 

b) Thu từ khu vực DNNN địa phương: 9.300 triệu đồng, đạt 93% dự toán 

năm; ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 6.312 triệu đồng, đạt 94,38% dự 

toán năm. Số thu chủ yếu phát sinh từ các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh 

dịch vụ du lịch, hiện tại các doanh nghiệp này khai thuế GTGT và thuế TNDN 

theo quý như  Chi nhánh Tổng công ty du lịch Sài Gòn tại Côn Đảo, Nhà nghỉ 

dưỡng công nhân lao động, Trạm cung cấp nước. Lượng khách du lịch đến với 

Côn Đảo tăng cao, tuy nhiên khách chuyển sang sử dụng dịch vụ bình dân, nhà 

nghỉ khách sạn của cá nhân, hộ gia đình nên giảm khu vực doanh nghiệp nhà 

nước, tiến độ thu đạt thấpvà dự kiến số thu cả năm không đạt so với dự toán. 

c) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài: 14.000 triệu đồng, đạt 100% dự toán 

năm; ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 8.322 triệu đồng, đạt 92,82% dự 

toán năm. Số thu này do Phòng nghiệp vụ Cục thuế tỉnh thu, điều tiết về ngân 

sách huyện. 

d) Thu từ khu vực ngoài quốc doanh: 17.290 triệu đồng, đạt 103,84% dự 

toán năm; ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 11.193 triệu đồng, đạt 

104,23% dự toán năm. Ngoài số thuế phát sinh từ các doanh nghiệp và hộ kinh 

doanh trên địa bàn, cơ quan thu đã tích cực đôn đốc thu nợ thuế, thu thuế GTGT 

vãng lai của một số doanh nghiệp có hoạt động xây dựng trên địa bàn, lượng 
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 Thu ngân sách  năm 2018 bao gồm số chuyển nguồn và kết dư là 685.849 triệu đồng, đạt 223,26% dự toán; ngân 
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khách đến với Côn Đảo tăng do đó tiến độ thu từ lĩnh vực này ước thu cả năm đạt 

và vượt so với dự toán năm. 

e) Lệ phí trước bạ: 1.700 triệu đồng, ngân sách huyện được hưởng theo 

phân cấp 1.700 triệu đồng, đạt 242,86% dự toán năm. Số thu ở lĩnh vực đạt cao là 

do phát sinh từ lệ phí trước bạ xe máy; phát sinh tăng hồ sơ chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, trong đó 01 cá nhân nộp lệ phí nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất 225 triệu đồng. 

f) Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 20 triệu đồng, ngân sách huyện được 

hưởng theo phân cấp 20 triệu đồng, phát sinh từ cá nhân, hộ gia đình. 

g) Thuế thu nhập cá nhân: 8.000 triệu đồng, đạt 173,91% dự toán năm; 

ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 3.868 triệu đồng, đạt 251,82% dự 

toán năm. Số thu từ Cảng hàng không Côn Đảo, Chi nhánh Tổng công ty du lịch 

Sài gòn tại Côn Đảo, Nhà nghỉ dưỡng công nhân lao động; Ngoài ra trong năm hồ 

sơ chuyển nhượng bất động sản tăng, trong đó 01 cá nhân nộp thuế 900 triệu đồng 

từ chuyển nhượng bất động sản; thu từ cá nhân nộp thuế khoán nên ước thu cả 

năm đạt và vượt so với dự toán năm. 

h) Phí – Lệ phí: 1.100 triệu đồng, ngân sách huyện được hưởng 1.100 triệu 

đồng, đạt 95,65% dự toán năm. Số thu phí, lệ phí trên địa bàn phát sinh chủ yếu từ  

Đội khai thác đá Côn Đảo, Phòng Tư pháp, Công an huyện, DNTN Hùng Châu. 

i) Thu tiền sử dụng đất: 10.000 triệu đồng, ngân sách huyện được hưởng 

theo phân cấp 10.000 triệu đồng, đạt 200% dự toán năm. Số thu từ cá nhân, Hộ 

gia đình hết thời hạn ghi nợ tiền sử dụng đất, nộp tiền sử dụng đất ghi nợ trước để 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giao đất mới do đó tiến độ thu ở lĩnh vực này 

đạt vượt so với dự toán năm. 

j) Thu tiền thuê đất: 2.777 triệu đồng, ngân sách huyện được hưởng theo 

phân cấp 2.777 triệu đồng, đạt 277,70% dự toán năm. Số thu tiền thuê đất của 

doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình trong nước. 

k) Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 436 triệu đồng, đây là khoảng 

thu phát sinh trong năm 2018 do các tổ chức, doanh nghiệp được UBND tỉnh cấp 

quyền khai thác khoáng sản vật liệu san lắp để san lắp công trình; khai thác 

khoáng sản tại mỏ vật liệu san lắp,.. 

l) Thu khác ngân sách: 4.152 triệu đồng, đạt 388,76% dự toán năm; ngân 

sách huyện được hưởng theo phân cấp 3.120 triệu đồng, đạt 367,92% dự toán 

năm. 

Số thu phát sinh từ thu tiền phạt vi phạm an toàn giao thông, phạt vi phạm 

hành chính do ngành thuế thực hiện, thu hồi các khoản chi của năm trước (kinh 

phí trợ giá nước và kinh phí trợ giá vận chuyển hành khách còn thừa sau quyết 

toán năm 2017: 524 triệu đồng, kinh phí thực hiện chương trình bình ổn giá 212 

triệu đồng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nộp trả kinh phí đã bố trí dự án 

đường trục phía Bắc Trung tâm Côn Đảo do chuyển sang vốn ngân sách tỉnh nên 

đã chuyển trả phần ngân sách huyện đã bố trí số tiền 830 triệu đồng, thu hồi, xuất 

toán của các cơ quan, đơn vị); Phòng Kinh tế nộp tiền đền bù bồi thường cây 

trồng, vật nuôi từ các công trình bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu 

hồi đất năm 2017 nộp vào ngân sách niên độ 2018 số tiền 735 triệu đồng, và các 

khoản thu khác còn lại. 
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2. Thu bổ sung ngân sách cấp trên: 250.537 triệu đồng, đạt 100,28% dự 

toán năm. Trong đó: 

a) Trợ cấp cân đối ngân sách: 247.182 triệu đồng. 

b) Thu bổ sung có mục tiêu: 3.355 triệu đồng. 

II. CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

Ước tổng chi ngân sách huyện Côn Đảo năm 2018 là: 279.053 triệu đồng, 

ước đạt 96,61% so với dự toán năm. Cụ thề như sau: 

1. Chi đầu tư phát triển: 67.672 triệu đồng, ước đạt 90,03% (67.672 triệu 

đồng/75.163 triệu đồng) dự toán năm (so với kế hoạch UBND tỉnh giao tại Quyết 

định số 3668/QĐ-UBND ngày 22/12/2017).  

2. Chi thường xuyên: 210.115  triệu đồng, ước đạt 101,01%  dự toán năm, 

trong đó: 

a) Chi sự nghiệp nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề:  38.464 triệu đồng, 

ước đạt 100% dự toán năm.  

b) Chi văn hóa thông tin: 4.478 triệu đồng, ước đạt 92,03% dự toán năm. 

c) Chi phát thanh và truyền hình: 4.959 triệu đồng, ước đạt 110,87% dự 

toán năm. 

d) Chi các hoạt động kinh tế: 45.239 triệu đồng, ước đạt 79,81% dự toán 

năm.  

e) Chi trợ giá ước đạt 11.136 triệu đồng, ước đạt 94,31% dự toán năm. 

f) Chi các đơn vị sự nghiệp kinh tế: 8.143 triệu đồng. 

g) Chi quản lý hành chính, nhà nước, đoàn thể, hội đặc thù, khen thưởng: 

69.316 triệu đồng, ước đạt 121,35% dự toán năm. 

h) Chi đảm bảo xã hội: 8.819 triệu đồng, ước đạt 100% dự toán năm. 

i) Chi khác: 7.500 triệu đồng, ước đạt 121,40% dự toán năm. 

j) Khen thưởng: 1.418 triệu đồng, ước đạt 100% dự toán năm. 

k) Chi thực hiện cải cách tiền lương: 2.196 triệu đồng, ước đạt 105,17% dự 

toán năm. 

3. Chi từ nguồn dự phòng: 1.266 triệu đồng. 

4. Đánh giá chi ngân sách năm 2018  

Chi ngân sách huyện năm 2018 ước đạt 96,61% dự toán được giao, các yếu 

tố ảnh hưởng đến dự toán chi ngân sách năm 2018 là do thực hiện tinh giản biên 

chế trong năm 2018,  giảm 04 chỉ tiêu biên chế tại các cơ quan hành chính và 

giảm 04 chỉ tiêu về số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập do 

ngân sách đảm bảo một phần và toàn bộ kinh phí hoạt động; Đội Quản lý thị 

trường số 8 sáp nhập về Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Thành phố Vũng Tàu 

từ tháng 10/2018; Trạm Cung cấp nước chuyển đổi loại hình hoạt động của đơn vị 

sự nghiệp công lập (từ đơn vị sự nghiệp do ngân sách đảm bảo một phần kinh phí 

sang đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên); Theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại 

Công văn số 4760/STC-QLNS ngày 29/12/2017 về sử dụng kinh phí chi cho con 

người và chi hoạt động thường xuyên tại các đơn vị quản lý hành chính và đơn vị 

sự nghiệp giáo dục. Theo đó nguồn kinh phí tiền lương đã được bố trí trong dự 

toán đầu năm còn thừa theo dõi và chuyển sang năm sau tiếp tục thực hiện. Do đó, 
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đối với các cơ quan, đơn vị còn biên chế trống chưa tuyển dụng, hoặc nghỉ việc, 

điều chuyển sẽ không được sử dụng kinh phí đã được bố trí trong dự toán (nguồn 

chi trả lương) để chi hoạt động, kinh phí này nếu thừa được tiếp chuyển sang năm 

thực hiện; Đề án dạy và học Tiếng Anh giai đoạn 2 chưa triển khai trong năm 

2018 nên chưa giải ngân kinh phí, kinh phí được bố trí 2.252 triệu đồng;....  

Ngoài các nội dung nêu trên, trong năm 2018 dự toán chi tăng là do bổ 

sung chi thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 (tăng lương cơ sở từ 1,3 triệu 

đồng lên 1,39 triệu đồng) cho các cơ quan, đơn vị thiếu nguồn thực hiện tiền 

lương; nộp trả kinh phí bán phần vốn nhà nước tại Công ty TNHH Côn Đảo về 

Qũy hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

Công văn số 836/UBND-VP ngày 25/01/2018, số tiền là 7.156 triệu đồng; bổ 

sung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo điều hành của UBND 

huyện, bổ sung kinh phí hoạt động của Thường trực HĐND và UBND huyện, 

Thường trực Huyện ủy,...; bổ sung kinh phí chi trả các chế độ chính sách thôi 

việc, nghỉ việc, chế độ trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, kinh phí thực hiện các 

chương trình mục tiêu về chính sách dân tộc, phòng cháy chữa cháy rừng, đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn, kinh phí thực hiện đề án xã phường không ma túy, 

hỗ tợ kinh phí tìm kiếm cứu nạn, ... 

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

thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn huyện Côn Đảo. 

UBND huyện Côn Đảo kính báo./. 

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

NSNN). 
 

Nơi nhận :  
- Sở Tài chính; 

- Chủ tịch, PCTUB huyện;  

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

- Phòng TC-KH (công khai tại trụ sở cơ quan) ; 

- Lưu VT, TC-KH(BA). 

CHỦ TỊCH 
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