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    I. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NSNN NĂM 2020

1. Bối cảnh

Đại dịch Covid-19, diễn biến thất 
thường của thời tiết, biến đổi khí 
hậu,… đã tác động nghiêm trọng tới 
mọi mặt của đời sống, kinh tế, xã hội 
và ảnh hưởng  lớn đến tình hình thực 

hiện nhiệm vụ NSNN năm 2020.

Để duy trì đà tăng trưởng dương của 
nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh và người dân vượt qua khó 
khăn do đại dịch, đảm bảo an sinh xã 
hội và trật tự an toàn xã hội, Đảng và 
Nhà nước đã ban hành và tổ chức thực 
hiện các giải pháp quyết liệt, đồng bộ 
về tài khóa, tiền tệ và chính sách kinh tế 
vĩ mô khác; trong đó chính sách tài 
chính – NSNN đóng vai trò quan trọng 
(miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp một 
số loại thuế và tiền thuê đất; hỗ trợ trực 
tiếp cho người dân gặp khó khăn do 

đại dịch Covid-19…)
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2. Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ đến hết tháng 10/2020

Gia hạn thời hạn 
nộp thuế và tiền 

thuê đất

khoảng 17,8 
nghìn tỷ đồng

khoảng 76,5 
nghìn tỷ đồng

 khoảng 22,8 
nghìn tỷ đồng

khoảng 28,7 
nghìn tấn gạo

Chi cho công tác phòng, 
chống dịch và hỗ trợ người 

dân gặp khó khăn do đại 
dịch Covid-19

Xuất cấp để cứu trợ, 
cứu đói cho nhân 

dân, khắc phục hậu 
quả thiên tai và giáp 

hạt đầu năm

Miễn, giảm các khoản 
thuế, phí, lệ phí



5

3. Ước thực hiện NSNN năm 2020

1.686,2 nghìn tỷ đồng,
giảm 3,5% (60,89 nghìn tỷ đồng) 
so dự toán

TỔNG THU NSNN

TỔNG CHI NSNN

BỘI CHI NSNN
khoảng 319,5-358 nghìn tỷ đồng, bằng 4,99-5,59%GDP. 

Đến hết năm 2020, NỢ CÔNG khoảng 56,8-57,4%GDP

1.323,1 nghìn tỷ đồng, giảm 12,5% 
(189,2 nghìn tỷ đồng) so dự toán

Tỷ lệ huy động vào NSNN đạt 20,7%GDP
 Thuế, phí đạt 17,2%GDP
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a. Cơ cấu thu NSNN

84,3%

0,4% 

2,5% 

12,8%

0,5% 

3,6% 

14,3%

Ước thực hiện năm 2020 Đánh giá giai đoạn 2016-2020

81,6%

Thu viện trợ không hoàn lại

Thu cân đối NSNN từ hoạt động XNK

Thu từ dầu thô

Thu nội địa

Thu nội địa Thu nội địa
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b. Cơ cấu chi NSNN

63,9%

6,5% 

0,2% 2,5% 

29,4%

6,8% 

27,5%

Ước thực hiện năm 2020 Đánh giá giai đoạn 2016-2020

63,3%

Chi trả nợ lãiChi đầu tư phát triển

Chi ĐTPT

Các khoản chi còn lại khácChi thường xuyên

Chi thường xuyên
Chi ĐTPT

Chi thường xuyên
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   II. DỰ KIẾN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

1. Bối cảnh

Kinh tế thế giới tiếp tục chịu tác 
động nghiêm trọng của đại dịch 
Covid-19, làm suy giảm dòng vốn 
đầu tư, thương mại, nguồn nhân 
lực, các kết nối cung ứng và ảnh 
hưởng lớn đến sức cầu tiêu dùng; 
biến đổi khí hậu, thời tiết cực 
đoan và các dịch bệnh khác cũng 
đe dọa sự phục hồi của nhiều 
nền kinh tế.

Kinh tế trong nước, bên cạnh 
những thuận lợi cơ bản, vẫn tiếp 
tục đối mặt với những rủi ro, thách 
thức từ yêu cầu duy trì thực hiện 
“mục tiêu kép” - vừa tập trung cho 
công tác phòng chống dịch, vừa 
thúc đẩy phát triển kinh tế, cùng 
với những khó khăn, yếu kém 
chậm được khắc phục từ nội tại 
của nền kinh tế.
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2. Dự kiến các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô năm 2021

CĂN CỨ XÂY DỰNG 
DỰ TOÁN NSNN 

NĂM 2021

Tăng trưởng
kinh tế

Tốc độ tăng chỉ 
số giá tiêu dùng 

bình quân

6%

Tốc độ tăng 
kim ngạch 
xuất khẩu

dưới
4% 5%

Giá dầu thô
45 USD/

thùng
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3. Mục tiêu tổng quát 

MỤC TIÊU NSNN
NĂM 2021

Huy động, phân bổ và sử dụng 
hiệu quả các nguồn lực của Nhà 
nước để ổn định vĩ mô, thúc đẩy 

phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh 
xã hội, an ninh - quốc phòng

Thực hiện cơ cấu lại 
ngân sách nhà nước 

gắn với việc sắp xếp tổ 
chức lại bộ máy, tinh 

giản biên chế, đổi mới 
khu vực sự nghiệp 

công lập

Tiếp tục siết chặt 
kỷ luật, kỷ cương 
tài chính - ngân 

sách, triệt để tiết 
kiệm chi ngân sách 

nhà nước
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4. Mục tiêu cụ thể

4.1.  Về thu NSNN

Dự kiến dự toán thu NSNN năm 2021 là 1.343,3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so với ước thực hiện năm 2020, 
giảm 11,1% so với dự toán năm 2020. Tỷ lệ huy động vào NSNN khoảng 15,5%GDP điều chỉnh, trong đó 
từ thuế, phí khoảng 13%GDP điều chỉnh1.

Thu nội địa
1.133,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6%

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu  

178,5 nghìn tỷ đồng, tăng 5%

Thu dầu thô

23,2 nghìn tỷ đồng, giảm 28,6%

Thu viện trợ
8,13 nghìn tỷ đồng, tăng 62,6%

Tổng thu 
NSNN

1.343,3
nghìn tỷ đồng

Dự kiến dự toán năm 2021

1 Tương ứng khoảng 19,7% và 16,6%GDP chưa điều chỉnh.
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4.2.  Về chi NSNN 

a. Nguyên tắc bố trí chi NSNN

Ưu tiên bố trí tăng tỷ trọng chi đầu tư phát 
triển để hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế.

Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên gắn với tinh gọn bộ 
máy, tinh giản biên chế, nâng cao tự chủ đơn vị sự nghiệp 
công, cắt giảm tối đa kinh phí hội nghị, công tác trong và 
ngoài nước và các khoản chi chưa thật cần thiết.

Bố trí chi trả lãi đầy đủ, đúng hạn; 
quản lý chặt chẽ các khoản vay.

Bố trí chi dự phòng, dự trữ quốc gia theo
quy định để đảm bảo xử lý kịp thời các
nhiệm vụ cấp bách phát sinh trong năm.

01

02

03

04
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 b. Dự kiến dự toán chi NSNN năm 2021: 1.687 nghìn tỷ đồng, giảm 3,4% so dự toán năm 2020

Các khoản chi
còn lại khác

Chi
thường xuyên

Chi trả nợ lãiChi đầu tư
phát triển

Dự kiến dự toán năm 2021
(1.687,0 nghìn tỷ đồng)

0

200

400

600

800

1000

1200

28,3% tổng chi

47
7,

3

6,5% tổng chi
3,8% tổng chi

110,1

61,4% tổng chi

1.
03

6,
7

62,9

nghìn tỷ đồng

Trong bối cảnh cân đối NSNN năm 2021 khó khăn, Chính phủ đề xuất chưa thực hiện điều chỉnh mức 
lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,6 triệu đồng và chưa điều chỉnh chuẩn nghèo cho giai đoạn tới.
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5. Bội chi NSNN và nợ công

Dự kiến bội chi NSNN 
năm 2021 là 343,67 
nghìn tỷ đồng, 
khoảng 4%GDP điều 
chỉnh2.

DỰ KIẾN BỘI CHI NSNN

Đến hết năm 2021, dự 
kiến nợ công khoảng 
46,1%GDP điều 
chỉnh, nợ Chính phủ 
khoảng 41,9%GDP 
điều chỉnh3.

DỰ KIẾN NỢ CÔNG 

BỘI CHI NSNN 
VÀ NỢ CÔNG

NĂM 2021

23

2 Tương ứng khoảng 5%GDP chưa điều chỉnh.
3 Tương ứng khoảng 58,6% và 53,2%GDP chưa điều chỉnh.
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   III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH – NSNN 03 NĂM 2021-2023

1. Bối cảnh

Đối với nước ta, điểm thuận lợi vẫn là tình hình chính trị ổn định, môi trường kinh 
doanh được cải thiện, kiểm soát được dịch bệnh và việc mở ra những thời cơ mới 
từ việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do  CPTPP, EVFTA…, dịch chuyển 
dòng vốn đầu tư nhằm phân tán rủi ro của một số công ty đa quốc gia... 

 

Dự  báo môi trường khu vực, thế giới phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định:
xung đột địa chính trị, kinh tế thương mại, khoa học công nghệ gia tăng; tác động 
của dịch bệnh Covid-19 tới tăng trưởng kinh tế thế giới là nghiêm trọng và có thể 
kéo dài...

Tuy nhiên, tác động của đại dịch Covid-19 đã và đang tạo thêm nhiều khó khăn, 
thách thức cho phát triển kinh tế, tạo áp lực đối với các cân đối vĩ mô, cộng với 
những yếu kém nội tại của nền kinh tế chưa được xử lý hiệu quả.
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2. Dự kiến khung cân đối thu, chi NSNN 3 năm 2021 - 2023

THU NSNN
Tỷ lệ huy động thu vào NSNN 
bình quân 15,5%GDP điều

chỉnh, từ thuế, phí
13%GDP điều chỉnh4.

CHI NSNN 
Ưu tiên bố trí chi đầu tư 

phát triển để hỗ trợ 
phục hồi kinh tế

Bình quân giai đoạn 2021-2023 
khoảng 3,8%GDP điều chỉnh5.

BỘI CHI NSNN 

Đến năm 2023 khoảng
48,1%GDP điều chỉnh6.

NỢ CÔNG

Nợ Chính phủ khoảng
44,1%GDP điều chỉnh7.

NỢ CHÍNH PHỦ 

4567

4 Tương ứng khoảng 19,7% và 16,6%GDP chưa điều chỉnh.
5 Tương ứng khoảng 4,9%GDP chưa điều chỉnh.
6 Tương ứng khoảng 61,2%GDP chưa điều chỉnh.
7 Tương ứng khoảng 56,1%GDP chưa điều chỉnh.
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3. Một số đề xuất, giải pháp

Kiên định với các 
mục tiêu cơ cấu lại 
NSNN, nợ  công, cải 
thiện dư địa chính 

sách tài khóa.

Tiếp tục cơ cấu lại 
chi NSNN trên cơ sở  
phân định cụ  thể  
nhiệm vụ của nhà 
nước và thị trường, 
nhiệm vụ  của từng 
cấp, từng ngành; 
chủ động kiểm soát 

bội chi. 

Khẩn trương ban 
hành quy hoạch 
mạng lưới các  đơn 
vị  sự  nghiệp công 
lập. Rà soát, sửa đổi, 
bổ sung các cơ chế, 
chính sách, thúc đẩy 
xã hội hóa trong việc 
cung cấp các dịch vụ 

sự nghiệp công.

Đẩy mạnh phát 
triển các thị  
trường tài chính, 

chứng khoán.

Tiếp tục hoàn thiện 
thể  chế  pháp luật  
theo hướng  đồng 
bộ, hiện đại, phù  
hợp  với  các  cam  

kết  quốc  tế.

Hoàn thiện chính 
sách thu  NSNN 
theo định hướng 
Nghị quyết  số 
07-NQ/TW,  phù  
hợp  với  trình  độ  
phát  triển,  mở  cửa  
nền  kinh  tế, hướng 
tới thông  lệ  chung.

Tăng cường quản 
lý nợ công; từng 
bước kiểm soát các 
nghĩa vụ nợ dự 
phòng của ngân 
sách nhà nước, nợ  
nước ngoài của 
doanh nghiệp, tổ  

chức tín dụng.

Đẩy mạnh việc thực 
hiện tái cấu trúc 
doanh nghiệp nhà 
nước; đổi mới quản 
lý vốn nhà nước đầu 
tư tại doanh nghiệp.

Siết chặt kỷ  luật, kỷ 
cương tài chính – 

NSNN.
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