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  I    MỤC TIÊU NSNN NĂM 2020
3 Phấn đấu thực hiện đến mức cao nhất các mục tiêu tài chính – NSNN giai đoạn 2016-2020
3  Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngân sách, góp phần ổn định 

kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh
3  Thực hiện cơ cấu lại NSNN gắn với sắp xếp phù hợp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự 

nghiệp công, ưu tiên dành nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội.

II CĂN CỨ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2020

CÁC CHỈ TIÊU
KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2020

6,8% 7 % 9 % 60$< 4%

Tăng trưởng kinh tế Chỉ số giá tiêu dùng Tốc độ tăng 
kim ngạch xuất khẩu

Tốc độ tăng 
kim ngạch nhập khẩu

Giá dầu thô: 
60 USD/thùng
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 III   BỨC TRANH TỔNG THỂ VỀ NSNN NĂM 2020

1. Dự kiến dự toán thu NSNN

 Dự kiến dự toán thu NSNN năm 2020 là  1.512,3  nghìn tỷ đồng, tăng 3,8 % so với ước thực hiện năm 2019; 
tỷ lệ huy động vào NSNN khoảng 22,2% GDP, trong đó từ thuế, phí khoảng 19,4% GDP.

Tổng thu 
NSNN

1.457,3
nghìn tỷ đồng

nghìn tỷ đồng

nghìn tỷ đồng

nghìn tỷ đồng

nghìn tỷ đồng

Tổng thu
NSNN

1.512,3
nghìn tỷ đồng

Thu nội địa
1.195,5

Thu cân đối 
từ hoạt động 
xuất nhập khẩu
211,0

Thu dầu thô
46,8

Thu viện trợ
4

giảm 25%

giảm 1,4%

tăng 25%

nghìn tỷ đồng,

nghìn tỷ đồng,

nghìn tỷ đồng,

Thu cân đối 
từ hoạt động 
xuất nhập khẩu
208,0

Thu dầu thô
35,2

Thu viện trợ
5

82%

14,5%

3,2%

0,3%

83,6%

13,7%

2,3%

0,4%

Thu nội địa 
1.264,1 nghìn tỷ đồng, tăng 5,7%, 
trong đó thu từ thuế, phí tăng 10,3%

Ước thực hiện năm 2019 Dự kiến dự toán năm 2020
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2.  Cơ cấu thu ngày càng tích cực, bền vững hơn, tỷ trọng thu nội địa trong tổng  thu
NSNN ngày càng tăng

Cơ cấu thu NSNN

Thu dầu thô

Thu nội địa

82%

Thu nội địa

68%
Thu nội địa

80,5%

3,2%

Thu cân đối
từ hoạt động
xuất nhập khẩu

14,5%

Thu viện trợ

0,3%

Thu dầu thô

13%

Thu cân đối
từ hoạt động
xuất nhập khẩu

17%

Thu viện trợ

2%

Thu dầu thô

2,3%

Thu cân đối
từ hoạt động
xuất nhập khẩu

13,8%

Thu viện trợ

0,3%

Thu dầu thô

4%

Thu cân đối
từ hoạt động
xuất nhập khẩu

15%

Thu viện trợ

0,5%

Thu nội địa

83,6%

Giai đoạn 2016-2018Giai đoạn 2011-2015

Dự kiến dự toán năm 2020Ước thực hiện năm 2019
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3. Dự kiến dự toán chi NSNN

3.1. Nguyên tắc bố trí chi NSNN
- Tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển
-  Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên gắn với mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới đơn vị sự 

nghiệp công
- Bố trí chi trả lãi đầy đủ, đúng hạn; quản lý chặt chẽ các khoản vay, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia
-  Tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2020 (điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng 

lên 1,6 triệu đồng/tháng, lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng tương ứng)
- Bố trí dự phòng, dự trữ quốc gia đảm bảo xử lý kịp thời các nhiệm vụ cấp bách phát sinh trong năm

3.2.  Dự kiến dự toán chi NSNN là 1.747,1 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so dự toán chi NSNN năm 2019

1.633,3
nghìn tỷ đồng

Chi đầu tư
phát triển

Chi trả nợ lãi

Chi thường xuyên

Chi cải cách tiền lương,
tinh giản biên chế

Dự toán năm 2019 Dự kiến dự toán năm 2020

1.747,1
nghìn tỷ đồng

26,3%
tổng chi

7,6%
tổng chi

61,2%
tổng chi

26,9%
tổng chi

6,8%
tổng chi

60,5%
tổng chi
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Chi Ngân sách Trung ương 
theo lĩnh vực 

Chi đầu tư phát triển:
220
nghìn tỷ đồng

Chi thường
xuyên:
479,8
nghìn tỷ đồng

Chi trả nợ lãi:
115,4
nghìn tỷ đồng

Chi cải cách 
tiền lương,
tinh giản 
biên chế:
14,6
nghìn tỷ đồng

Chi còn lại khác:
20,3
nghìn tỷ đồng

56,4%

25,9%

13,6%

Giáo dục đào tạo
-  Phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 

5 tuổi
-  Ưu tiên phát triển giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số 
-  Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí cho các đối 

tượng chính sách

Sự nghiệp kinh tế
-  Duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông; duy tu, bảo dưỡng hệ thống 

đê điều, hồ đập, hoạt động công ích thủy sản, thủy nông
-  Hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải 

sản trên các vùng biển xa
-  Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi, các dân tộc ít người và rất ít người

Bảo vệ môi trường
-  Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng thuộc đối tượng công ích
-  Vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục ô nhiễm và cải 

thiện môi trường tại các làng nghề

Y tế
-  Phòng chống dịch chủ động, dự báo, phát hiện sớm, khống 

chế kịp thời dịch bệnh
-  Mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cận nghèo, 

người dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi

Bảo đảm xã hội
- Chi trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng
- Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội
-  Hỗ trợ thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội
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3.3. Cơ cấu chi NSNN chuyển dịch tích cực, tỷ trọng chi đầu tư phát triển trong tổng chi NSNN tăng dần hằng năm; 
tỷ trọng chi thường xuyên (không bao gồm chi tạo nguồn cải cách tiền lương) giảm dần.

Cơ cấu chi NSNN

Các khoản chi
còn lại khác

10,7%

Các khoản chi
còn lại khác

4,9%

Chi đầu tư 
phát triển

24,2%

Giai đoạn 2011-2015

Dự toán năm 2019 Dự kiến dự toán năm 2020

Giai đoạn 2016-2018

Chi trả nợ lãi

7,4%
Chi trả nợ lãi

5,7%

Chi trả nợ lãi

7,6%
Chi trả nợ lãi

6,8%

Các khoản chi
còn lại khác

4,9%
Chi 

thường xuyên

63,6%

Chi 
thường xuyên

65,4%Chi đầu tư 
phát triển

18,2%

Chi đầu tư 
phát triển

26,3%

Chi đầu tư 
phát triển

26,9%

Chi 
thường xuyên

61,2%

Các khoản chi
còn lại khác

5,8%
Chi 

thường xuyên

60,5%



8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Bội chi NSNN

Nợ công

Nợ chính phủ

Nợ nước ngoài quốc gia

2016 2017 2018 2019 2020

5,12 2,74 3,46 3,4 3,44

63,7
61,4

58,4 56,1 54,3
52,7 51,7

50,0 49,2 48,5

44,8
48,9 46,0 45,8 45,5

4. Bội chi NSNN và nợ công

-  Dự kiến bội chi NSNN là 234,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 3,44% GDP (bội chi NSTW 3,2% GDP, bội chi NSĐP 
0,24% GDP)

-  Dự kiến đến hết năm 2020, dư nợ công bằng 54,3% GDP, dư nợ Chính phủ bằng 48,5% GDP, dư nợ nước 
ngoài của quốc gia bằng 45,5 % GDP.

Bội chi NSNN, nợ công giai đoạn 2016-2020 (%GDP)
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 IV  DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NSNN 03 NĂM 2020-2022

Tổng thu 4,9 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ 
huy động vào NSNN bình quân 
21-22% GDP, thuế phí khoảng 
19-20%. Tỷ trọng thu nội địa đến 
năm 2022 đạt 84-85%.

Thu NSNN

Năm 2020 khoảng 3,44% 
Năm 2021 khoảng 3,5% 
Năm 2022 khoảng 3,5% 

Bội chi NSNN so GDP

Tổng chi  5,7  triệu tỷ đồng.          
Tỷ trọng chi đầu tư phát triển 
khoảng 26-27%. Tỷ trọng chi 
thường xuyên (không bao gồm 
chi cải cách tiền lương) 60-61%.

Chi NSNN

Năm 2020 là 54,3% 
Năm 2021 là 53,3% 
Năm 2022 là  52,7% 

Nợ công so GDP

Thu Chi

Bội
chi

Nợ
công

Dự kiến kế hoạch
tài chính - NSNN

03 năm 2020-2022



THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi ý kiến đóng góp, tham gia hoặc câu hỏi thắc mắc xin gửi về:
BỘ TÀI CHÍNH (VỤ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)
Địa chỉ: số 28 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 2220 2828
Email: ckns@mof.gov.vn



BỘ TÀI CHÍNH

Chịu trách nhiệm biên soạn và công bố

Đơn vị tài trợ

Thực hiện bởi




