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TỜ TRÌNH 

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

tỉnh Quảng Nam năm 2019 

 
Kính gửi : Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 

 

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 HĐND tỉnh phê chuẩn quyết toán thu, chi 

NSNN năm 2019 của tỉnh Quảng Nam, với các nội dung sau: 

I. VỀ THU N ÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

Tổng quyết toán thu NSNN năm 2019 là 37.980.038 triệu đồng. 

1. Thu nội địa:  18.998.030 triệu đồng 

2. Thu xuất nhập khẩu:  3.309.408 triệu đồng 

3. Thu viện trợ: 26.807 triệu đồng 

4. Thu huy động đóng góp: 96.666 triệu đồng 

5. Thu kết dư ngân sách:               851.482 triệu đồng 

6. Thu chuyển nguồn năm trước sang: 11.818.502 triệu đồng 

7. Thu vay:  141.526 triệu đồng 

8. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.737.617 triệu đồng 

II. VỀ THU N ÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

Tổng thu ngân sách địa phương (NSĐP) quyết toán năm 2019 là: 32.557.722 

triệu đồng. 

1. Phân theo nội dung thu :   

- Thu nội địa (phần NSĐP được hưởng):  16.983.476 triệu đồng 

(Bao gồm thu huy động, đóng góp: 96.666 triệu đồng) 

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.737.617 triệu đồng 

- Thu kết dư: 851.482 triệu đồng 

- Thu chuyển nguồn năm trước sang: 11.818.502 triệu đồng 

- Thu viện trợ:  25.119 triệu đồng 

- Thu vay:  141.526 triệu đồng 
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2. Thu từng cấp ngân sách: 

- Thu ngân sách cấp tỉnh:     23.981.979  triệu đồng 

Bao gồm số thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên:         1.506.284 triệu đồng 

- Thu ngân sách cấp huyện, xã: 19.883.765 triệu đồng 

Bao gồm số thu từ ngân sách cấp xã nộp lên: 44.651 triệu đồng và số thu 

bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh: 9.757.088 triệu đồng. 

III. TỔN  QUYẾT TOÁN CHI NSĐP NĂ  2019: 31.427.651 triệu đồng. 

1. Phân theo nội dung chi     

- Chi đầu tư phát triển (ĐTPT)    : 4.470.217 triệu đồng 

Trong đó : 

+ Chi ĐTPT cho chương trình, dự án theo lĩnh vực:  4.334.026 triệu đồng 

+ Chi cấp vốn điều lệ     :     136.191 triệu đồng 

- Chi thường xuyên     :11.151.957 triệu đồng 

- Chi trả lãi, phí vay      :            606 triệu đồng 

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

- Chi các chương trình mục tiêu    :  2.242.223 triệu đồng 

- Chi trả nợ gốc      :       48.750 triệu đồng 

- Chi nộp trả ngân sách cấp trên    :     154.153 triệu đồng 

- Chi chuyển nguồn sang năm 2020   :13.358.296 triệu đồng 

2. Phân theo cấp ngân sách 

- Ngân sách cấp tỉnh chi   : 23.915.866 triệu đồng (Trong đó 

chi trả nợ gốc số tiền là 48.750 triệu đồng). 

Bao gồm số chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 9.757.088 triệu đồng. 

- Ngân sách cấp huyện, xã chi  : 18.819.808 triệu đồng. 

Bao gồm chi nộp ngân sách cấp trên:         1.550.935 triệu đồng. 

IV. CHÊNH LỆCH THU, CHI NSĐP NĂ  2019: 1.130.071 triệu đồng 

Gồm: 

- Kết dư ngân sách cấp tỉnh   :      66.113 triệu đồng. 

- Kết dư ngân sách cấp huyện, xã : 1.063.957 triệu đồng. 

Điều 72 Luật NSNN quy định, 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  

16.294 triệu đồng, từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi để trả nợ gốc và lãi vay (trả 

nợ gốc: 10.402 triệu đồng, trả lãi vay: 5.892 triệu đồng). Do vậy, UBND tỉnh đề 

xuất phương án sử dụng kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2019 (66.113 triệu 

đồng), như sau: 

- Thu kết dư ngân sách tỉnh năm 2020 là 41.203 triệu đồng, bao gồm bố trí 

trả nợ gốc và lãi vay: 16.294 triệu đồng (trả nợ gốc: 10.402 triệu đồng, trả lãi 

vay: 5.892 triệu đồng), số còn lại: 24.909 triệu đồng, UBND tỉnh sẽ trình 

Thường trực HĐND tỉnh phương án sử dụng theo quy định. 
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- Trích lập Quỹ dự trữ tài chính: 24.910 triệu đồng. 

Đối với kết dư ngân sách cấp huyện, xã thực hiện thu vào ngân sách năm 

2020 và sử dụng theo quy định. 

 (Chi tiết theo Báo cáo số 205/BC-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh) 

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 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; 

- Lưu:VT,NC,TH,KGVX, KTN, KTTH. 
 

 

 
T . ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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