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TỜ TRÌNH
Điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách địa phương năm 2021

Kính gởi: Kỳ họp lần thứ 2, HĐND huyện khóa XII.

Tại Kỳ họp lần thứ 14, HĐND huyện khóa XI, UBND huyện đã trình 
HĐND huyện xem xét quyết nghị dự toán thu NSNN, thu ngân sách địa phương, 
phương án phân bổ dự toán chi NSĐP năm 2021. HĐND huyện đã có Nghị 
quyết số 85/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 về phân bổ dự toán thu – chi NSNN và 
vốn đầu tư XDCB năm 2021. Trên cơ sở đó, UBND huyện đã ban hành Quyết 
định số 3173/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị và 
UBND các xã.

Trong quá trình điều hành dự toán NSĐP trong 6 tháng đầu năm 2021, có 
phát sinh một số biến động. Để thuận lợi cho công tác theo dõi, đánh giá kết quả 
thực hiện năm 2021, UBND huyện trình Kỳ họp lần thứ 2, HĐND huyện khóa 
XII xem xét quyết nghị điều chỉnh dự toán thu – chi NSĐP năm 2021, như sau:

1. Lý do bổ sung, điều chỉnh
1.1. Lý do bổ sung
- Bổ sung thêm một số nhiệm vụ chi từ nguồn ngân sách tỉnh cấp bổ sung 

ngoài dự toán trong 6 tháng đầu năm.
- Có một số nhiệm vụ chi của năm 2020, vì lý do khách quan nên chưa thể 

thực hiện trong năm 2020 (phát sinh vào cuối năm, như: Khắc phục thiên tai, bổ 
sung nhiệm vụ chi từ nguồn vượt thu tiền sử dụng đất, tiết kiệm chi …) phải 
chuyển nguồn sang năm 2021 để tiếp tục triển khai thực hiện.

- Kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ có mục tiêu từ NSTW, ngân sách 
tỉnh của năm 2020 chưa sử dụng hết, đã chuyển nguồn sang năm 2021 để tiếp 
tục sử dụng theo mục tiêu hoặc nộp trả ngân sách cấp trên.

1.2. Lý do điều chỉnh
- Trong phương án phân bổ dự toán năm 2021 đã được HĐND huyện 

quyết nghị thông qua, có một số nhiệm vụ chi chưa thể phân định rõ cấp huyện 
hay cấp xã thực hiện nên tạm thời quản lý tại ngân sách huyện. Nay đã xác định 
rõ trách nhiệm thực hiện là của cấp xã nên phải điều chỉnh lại phương án phân 
bổ dự toán chi NSNN cho phù hợp.

- Năm 2021, UBND tỉnh không quy định phải trích nộp 20% số thu tiền 
sử dụng đất về Quỹ Phát triển đất tỉnh. Tại Kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa 



XI đã thống nhất điều chỉnh số 20% số thu tiền sử dụng đất năm 2021 để thực 
hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và lập Kế hoạch 
sử dụng đất năm 2021. Vì vậy nay điều chỉnh lại số liệu chi dự toán NSĐP.

2. Nội dung bổ sung
2.1. Bổ sung dự toán thu NSĐP năm 2021, số tiền 208.462.797.787 đ 

(Hai trăm lẻ tám tỷ, bốn trăm sáu mươi hai triệu, bảy trăm chín mươi bảy ngàn, 
bảy trăm tám mươi bảy đồng), gồm các nguồn:

- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên
+ Bổ sung từ NS tỉnh cho NS huyện 38.972.559.500 đ.
+ Bổ sung từ NS huyện cho NS xã 20.761.771.000 đ.

- Thu chuyển nguồn ngân sách cấp huyện (không bao gồm số dư dự toán, 
kế hoạch vốn, số dư tạm ứng của các cơ quan, đơn vị được chuyển nguồn sang 
năm sau theo quy định của Luật NSNN) 148.728.467.287 đ.

2.2. Bổ sung dự toán chi NSĐP năm 2021, số tiền 208.462.797.787 đ 
(Hai trăm lẻ tám tỷ, bốn trăm sáu mươi hai triệu, bảy trăm chín mươi bảy ngàn, 
bảy trăm tám mươi bảy đồng), trong đó:

- Chi đầu tư phát triển 109.393.308.000 đ.
- Chi thường xuyên 78.307.718.787 đ.
- Chi bổ sung cho ngân sách xã 20.761.771.000 đ.

(chi tiết từng nội dung thu – chi trong các phụ lục kèm theo)
3. Nội dung điều chỉnh
- Điều chỉnh tăng chi đầu tư phát triển khác (lập Quy hoạch sử dụng đất 

giai đoạn 2021-2030 và lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021), đồng thời điều 
chỉnh giảm chi trích nộp Quỹ Phát triển đất từ nguồn 20% thu tiền sử dụng đất 
năm 2021 (do năm 2021 tỉnh không quy định phải trích nộp Quỹ Phát triển đất), 
số tiền 1.200.000.000 đ.

- Điều chỉnh tăng chi Bầu cử QH và HĐND các cấp, đồng thời giảm chi 
QLHC khác, số tiền 1.000.000.000 đ.

- Điều chỉnh giảm chi ngân sách cấp huyện, tăng chi ngân sách cấp xã đối 
với một số nhiệm vụ chi; đồng thời tăng dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân 
sách huyện cho ngân sách cấp xã, số tiền 3.473.000.000 đ.

4. Dự toán thu – chi NSĐP năm 2021 sau khi bổ sung điều chỉnh
- Tổng thu NSĐP, số tiền 641.063.257.787 đ (Sáu trăm bốn mươi mốt tỷ, 

không trăm sáu mươi ba triệu, hai trăm năm mươi bảy ngàn, bảy trăm tám mươi 
bảy đồng).



- Tổng chi NSĐP, số tiền 641.063.257.787 đ (Sáu trăm bốn mươi mốt tỷ, 
không trăm sáu mươi ba triệu, hai trăm năm mươi bảy ngàn, bảy trăm tám mươi 
bảy đồng).

(chi tiết từng nội dung thu – chi trong các phụ lục kèm theo)

Vậy kính trình Kỳ họp lần thứ 2, HĐND huyện khóa XII xem xét./.

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- Như trên;
- Lưu VT.UBND.

CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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