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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số: 7240 /TTr-UBND 

          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày  03  tháng 12   năm 2019 
 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 

 
Kính gửi : Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) 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 NSNN và báo cáo quyết toán thu, chi NSNN của 

các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị; ý kiến kết luận của Kiểm toán nhà nước khi 

thực hiện kiểm toán quyết toán thu, chi NSNN tỉnh Quảng Nam năm 2018;  

 UBND tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán 

thu, chi NSNN năm 2018 của tỉnh Quảng Nam, với các nội dung sau: 

I. VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

Tổng quyết toán thu NSNN năm 2018 là 36.527.603 triệu đồng. 

Chi tiết như sau:   

1. Thu nội địa:  19.097.507 triệu đồng. 

2. Thu xuất nhập khẩu:  4.370.421 triệu đồng. 

3. Thu viện trợ: 60.564 triệu đồng. 

4. Thu huy động đóng góp: 158.868 triệu đồng. 

5. Thu kết dư ngân sách:               1.187.491 triệu đồng. 

6. Thu chuyển nguồn năm trước sang: 9.356.675 triệu đồng. 

7. Thu vay:  15.155 triệu đồng. 

8. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.280.922 triệu đồng. 

II. VỀ THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

Tổng thu ngân sách địa phương quyết toán năm 2018 là: 30.044.243 triệu đồng. 

1. Phân theo nội dung thu   

- Thu nội địa (phần NSĐP được hưởng):  17.204.000 triệu đồng. 

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.280.922 triệu đồng. 

- Thu kết dư: 1.187.491 triệu đồng. 

- Thu chuyển nguồn năm trước sang: 9.356.675 triệu đồng. 

- Thu vay:  15.155 triệu đồng. 



    

2. Thu từng cấp ngân sách: 

- Thu ngân sách cấp tỉnh: 22.448.684  triệu đồng 

Bao gồm số thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 943.905 triệu đồng. 

- Thu ngân sách cấp huyện, xã: 17.651.081 triệu đồng. 

Bao gồm số thu từ ngân sách cấp xã nộp lên: 57.578 triệu đồng và số thu 

bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh: 9.054.039 triệu đồng. 

III. TỔNG QUYẾT TOÁN CHI NSĐP NĂM 2018: 29.169.747 triệu 

đồng. 

1. Phân theo nội dung chi     

- Chi đầu tư phát triển (ĐTPT)   : 4.400.128 triệu đồng. 

Trong đó: 

+ Chi đầu tư cho các dự án   :  4.307.787 triệu đồng. 

+ Chi cấp vốn điều lệ    :       92.341 triệu đồng. 

- Chi thường xuyên    : 10.807.878 triệu đồng. 

- Chi trả nợ lãi     :            700 triệu đồng. 

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính  :         1.450 triệu đồng. 

- Chi các chương trình mục tiêu   :   1.977.104 triệu đồng. 

- Chi trả nợ gốc     :        73.750 triệu đồng. 

- Chi nộp trả ngân sách cấp trên   :        90.236 triệu đồng. 

- Chi chuyển nguồn sang năm 2019  : 11.818.502 triệu đồng. 

2. Phân theo cấp ngân sách 

- Ngân sách cấp tỉnh chi: 22.404.076 triệu đồng (Trong đó chi trả nợ gốc số 

tiền là 73.750 triệu đồng). 

Bao gồm số chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 9.054.039 triệu đồng. 

- Ngân sách cấp huyện, xã chi: 16.821.192 triệu đồng. 

Bao gồm chi nộp ngân sách cấp trên: 1.001.482 triệu đồng. 

IV. CHÊNH LỆCH THU, CHI NSĐP NĂM 2018: 874.496 triệu đồng 

Gồm: 

- Kết dư ngân sách cấp tỉnh    :   44.608 triệu đồng. 

- Kết dư ngân sách cấp huyện, xã  : 829.888 triệu đồng. 

 (Chi tiết theo Báo cáo số: 197 /BC-UBND ngày  03 / 12  /2019 của UBND tỉnh) 

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

Nơi nhận: 
- Bộ Tài chính; 

- 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; 

- Lưu:VT,TH, KTTH. 
 

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Đình Tùng 
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