
UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH QUẢNG NAM                               Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

 Số:          /TTr-UBND                          Quảng Nam, ngày      tháng   năm 2021

TỜ TRÌNH
Đề nghị phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước 

tỉnh Quảng Nam năm 2020

Kính gửi : Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn 
thực hiện; Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành 
Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế 
hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách 
nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê 
chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ số liệu thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) và báo cáo quyết 
toán thu, chi NSNN của các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị; 

UBND tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X phê chuẩn quyết 
toán thu, chi NSNN năm 2020 của tỉnh Quảng Nam, với các nội dung chính sau:

I. VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tổng thu NSNN quyết toán năm 2020:               40.768.997      triệu đồng.
Chi tiết như sau:
1. Thu nội địa 18.145.404 triệu đồng.
2. Thu xuất nhập khẩu 4.568.570 triệu đồng.
3. Thu viện trợ 21.313 triệu đồng.
4. Thu huy động đóng góp 148.110 triệu đồng.
5. Thu vay 150.466 triệu đồng.
6. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 3.203.078 triệu đồng.
7. Thu chuyển nguồn năm trước sang 13.358.296 triệu đồng.
8. Thu kết dư ngân sách              1.105.161 triệu đồng.
9. Thu từ quỹ dự trữ tài chính 43.796 triệu đồng.

        10. Thu từ ngân sách cấp tỉnh nộp ngân sách 
Trung ương 24.804 triệu đồng.
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II. VỀ THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
  Tổng thu ngân sách địa phương quyết toán năm 2020: 34.166.327 triệu 

đồng.
1. Phân theo nội dung thu : 34.166.327 triệu đồng.
1.1. Thu nội địa (phần NSĐP được hưởng) 16.290.538 triệu đồng.
1.2. Thu viện trợ 14.992 triệu đồng.
1.3. Thu vay 150.466 triệu đồng.
1.4. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 3.203.078 triệu đồng.
1.5. Thu chuyển nguồn năm trước sang 13.358.296 triệu đồng.
1.6. Thu kết dư ngân sách              1.105.161 triệu đồng.
1.7. Thu từ quỹ dự trữ tài chính 43.796 triệu đồng.

         2. Thu từng cấp ngân sách (không loại trừ chỉ tiêu tính trùng):
2.1.Thu ngân sách cấp tỉnh: 24.916.048  triệu đồng.
2.2.Thu ngân sách cấp huyện, xã: 21.160.366  triệu đồng.
III. VỀ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Tổng quyết toán chi NSĐP năm 2020:                     33.752.268 triệu đồng. 
1. Phân theo nội dung chi
- Chi đầu tư phát triển (ĐTPT) : 5.436.146 triệu đồng.
Trong đó :
+ Chi ĐTPT cho chương trình, dự án theo lĩnh vực:  5.345.187 triệu đồng.
+ Chi cấp vốn điều lệ :      90.958 triệu đồng.
- Chi thường xuyên :11.461.950 triệu đồng.
- Chi trả nợ lãi, phí vay :        1.013 triệu đồng.
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính :        1.450 triệu đồng.
- Chi các chương trình mục tiêu : 2.320.897 triệu đồng
- Chi chuyển nguồn sang năm 2021 :14.506.007 triệu đồng.
- Chi nộp trả ngân sách cấp trên :       24.804 triệu đồng.
2. Phân theo cấp ngân sách (không loại trừ chỉ tiêu tính trùng):
- Ngân sách cấp tỉnh chi                             : 24.833.782 triệu đồng. 
- Ngân sách cấp huyện, cấp xã chi         : 20.828.572 triệu đồng. 
IV. CHÊNH LỆCH THU, CHI NSĐP NĂM 2020
Chênh lệch thu, chi NSĐP năm 2020 là 414.059 triệu đồng, gồm:
- Chênh lệch thu - chi ngân sách cấp tỉnh :      82.266 triệu đồng.
- Chênh lệch thu - chi ngân sách cấp huyện, xã :    331.793 triệu đồng.
Theo quy định tại Điều 72 Luật Ngân sách nhà nước: kết dư ngân sách 

cấp tỉnh được sử dụng để chi trả nợ gốc và lãi các khoản vay của ngân sách nhà 
nước, trường hợp còn kết dư ngân sách thì trích 50% vào quỹ dự trữ tài chính, 
trích 50% còn lại vào thu ngân sách năm sau. Tuy nhiên, dự toán đầu năm 2020 
HĐND tỉnh đã bố trí 16.810 triệu đồng, từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi để trả 
nợ gốc và lãi vay (trả nợ gốc: 10.918 triệu đồng, trả lãi vay: 5.892 triệu đồng). 
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Do vậy, UBND tỉnh đề xuất phương án sử dụng kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 
2020 (82.266 triệu đồng), như sau:

- Trích lập Quỹ dự trữ tài chính:            41.133 triệu đồng.
- Thu kết dư ngân sách tỉnh năm 2021:  41.133 triệu đồng.
Đối với kết dư ngân sách cấp huyện, xã thực hiện thu vào ngân sách năm 

2021 và sử dụng theo quy định.
 (Chi tiết theo Báo cáo số 215/BC-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh)

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X xem xét, phê chuẩn./.

Nơi nhận:
- TT TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP; các Phòng CV;
- Lưu:VT, KTTH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh 
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