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Về phương án phân bổ dự toán thu – chi NSNN năm 2021

Kính gởi: Kỳ họp lần thứ 14, HĐND huyện khóa XI.
UBND huyện trình HĐND huyện khóa XI, kỳ họp lần thứ 14 xem xét quyết 

nghị dự toán thu NSNN, thu ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán chi 
NSĐP năm 2021 với các nội dung sau:

I. Thu NSNN trên địa bàn năm 2021
Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2021 là 36.350 triệu đồng, tăng 9% so 

với dự toán Tỉnh giao, đồng thời đề ra chỉ tiêu phấn đấu số thu NSNN trên địa bàn 
huyện năm 2021 tăng trên 10% so với dự toán đề ra.

1. Thu từ các sắc thuế: Dự toán thu từ các sắc thế trên địa bàn huyện năm 
2021 là 24.740 triệu đồng, bằng mức Tỉnh giao, gồm các khoản thu chủ yếu sau:

- Thu thuế giá trị gia tăng 12.710 triệu đồng.
- Thu thuế thu nhập doanh nghiệp 310 triệu đồng.
- Thu thuế tài nguyên 11.070 triệu đồng.
- Thu thuế thu nhập cá nhân 650 triệu đồng.
2. Thu từ phí, lệ phí: Dự toán thu từ phí, lệ phí năm 2021 là 2.610 triệu 

đồng, bằng mức Tỉnh giao, trong đó:
- Thu lệ phí trước bạ 2.000 triệu đồng.
- Thu phí, lệ phí khác (bao gồm cả số thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt 

động khai thác khoáng sản) 610 triệu đồng.
3. Thu tiền sử dụng đất: Dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2021 là 6.000 

triệu đồng, tăng gấp đôi so với dự toán Tỉnh giao.
4. Các khoản thu khác: Dự toán thu khác năm 2021 là 3.000 triệu đồng, bằng 

mức Tỉnh giao.
II. Thu ngân sách địa phương
Dự toán thu ngân sách địa phương (được hiểu là thu ngân sách cấp huyện và 

thu ngân sách cấp xã) năm 2021 là 438.227 triệu đồng, trong đó:
1. Thu nội địa
- Các khoản thu có mục tiêu 6.120 triệu đồng.
- Các khoản thu cân đối chi NSĐP 21.402 triệu đồng.
2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
- Bổ sung cân đối 202.436 triệu đồng.
- Bổ sung có mục tiêu 208.269 triệu đồng.



III. Chi ngân sách địa phương
1. Phương án phân bổ dự toán chi NSĐP năm 2021
1.1. Phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất
Dự toán nguồn thu tiến sử dụng đất năm 2021 là 6.000 triệu đồng, được 

phân bổ sử dụng phù hợp với tiến độ thu, bố trí cho các khoản chi sau:
- Trích nộp Quỹ phát triển đất 20%.
- Bố trí cho nhiệm vụ đo đạc, cấp giấy CNQSD đất 10%.
- Phần còn lại bố trí đối ứng thực hiện các chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tại các xã.
1.2. Phân bổ chi đầu tư phát triển
Đối với các nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, hỗ trợ 

có mục tiêu từ ngân sách tỉnh: Thực hiện phân bổ theo đúng mục tiêu, danh mục và 
hạn mức kế hoạch vốn được phân bổ.

Đối với các nguồn vốn thuộc phân cấp quản lý của huyện (XDCB tập trung, 
tiền sử dụng đất, các khoản giảm chi thường xuyên để bố trí cho đầu tư phát triển 
…), ưu tiên sử dụng để đối ứng thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG, 
đối ứng các dự án do NSTW, ngân sách tỉnh hỗ trợ, đối ứng các chương trình, dự 
án theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, thanh toán nợ KLHT các dự án do ngân sách 
huyện đầu tư. Phần còn lại bố trí để thực hiện các dự án mới, thật sự cần thiết. Việc 
phân bổ vốn tuân thủ nguyên tắc sau:

- Đối với các dự án hoàn thành, đã được cấp thẩm quyền phê duyệt quyết 
toán: Bố trí đủ 100% phần vốn thuộc trách nhiệm của ngân sách huyện.

- Đối với các dự án chuyển tiếp thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 
2016-2020 hoặc các dự án chuyển tiếp do ngân sách huyện trực tiếp đầu tư: Bố trí 
vốn để đảm bảo tổng vốn bố trí cho dự án không thấp hơn 90% TMĐT được cấp 
thẩm quyền phê duyệt. Đối với các dự án chuyển tiếp khác: Bố trí vốn tùy theo khả 
năng, nhưng phải tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công.

- Bố trí thực hiện Đề án hỗ trợ các xã làm BTNT theo Nghị quyết số 55/NQ-
HĐND ngày 26/4/2019 của HĐND huyện.

- Đối với các dự án khởi công mới: Bố trí vốn tối thiểu 30% so với TMĐT 
để khởi công dự án, trừ các dự án chuẩn bị đầu tư.

Trong quá trình điều hành, tùy theo khả năng giải ngân từng nguồn vốn, 
từng dự án và tình hình thực tế, UBND huyện linh hoạt điều chuyển kế hoạch vốn 
giữa các dự án để đảm bảo kết quả giải ngân cao nhất; đồng thời tổng hợp báo cáo 
HĐND huyện tại kỳ họp tiếp theo.

1.3. Phân bổ chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên tạo nguồn CCTL
Tổng số tiết kiệm 10% chi thường xuyên tạo nguồn CCTL là 5.636 triệu 

đồng, phân bổ chi tiết như sau:
- Giao chi tiêu cho các đơn vị, số tiền 1.355 triệu đồng.
- Cắt giảm trực tiếp từ ngân sách của các nhiệm vụ sau:



+ Chi sự nghiệp giáo dục, số tiền 173 triệu đồng.
+ Chi quản lý hành chính, số tiền 2.073 triệu đồng.
+ Chi sự nghiệp kinh tế, số tiền 2.035 triệu đồng.

1.4. Phân bổ chi thường xuyên
Việc phân bổ dự toán chi thường xuyên tiếp tục thực hiện theo các nguyên 

tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên, giai đoạn 2017-2020 
đã được Kỳ họp lần thứ 3, HĐND huyện khóa XI thông qua và UBND huyện ban 
hành tại Quyết định số 4080/QĐ-UBND ngày 20/12/2016. Theo đó:

- Lương, các khoản có tính chất tiền lương được phân bổ theo mức lương tối 
thiểu 1.490.000 đ/tháng. Đối với các trường hợp đã được tuyển dụng vào biên chế, 
kinh phí tiền lương được giao chi tiết thành 2 phần: Chi thường xuyên theo mức 
lương tối thiểu 1.210.000 đ/tháng và chi cải cách tiền lương. Đối với các trường 
hợp là hợp đồng hoặc hợp đồng dôi dư ngoài chỉ tiêu biên chế được cấp thẩm 
quyền giao, quỹ lương bố trí theo hình thức chi thường xuyên theo mức lương tối 
thiểu hiện hành là 1.490.000 đ/tháng, không bố trí chi từ nguồn cải cách tiền 
lương. Các trường hợp còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được cấp thẩm quyền 
giao, bố trí quỹ lương theo hệ số (2,34 x 1.235 + 0,7) và mức lương tối thiểu 1.490 
ngàn đồng. Trường hợp đơn vị không hợp đồng thêm người thì được phép sử dụng 
quỹ lương này để bổ sung nguồn chi hoạt động. 

- Chế độ theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP được bố trí ngay trong dự toán 
đầu năm của các đơn vị theo hình thức dự toán chi không thường xuyên. Riêng các 
cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã Trà Mai không giao dự toán chi Nghị định số 
76/2019/NĐ-CP. UBND huyện tiếp tục kiến nghị cấp thẩm quyền trả lời cụ thể về 
nội dung này.

- Đối với việc mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc thực hiện đúng định 
mức, tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ. Chỉ bố trí kinh phí mua sắm cho các đơn vị đã hoàn thành việc điều chỉnh, sắp 
xếp lại tài sản theo quy định.

Ngoài các nguyên tắc phân bổ nêu trên, căn cứ vào nguồn hỗ trợ có mục tiêu 
từ ngân sách tỉnh và tình hình thực tế địa phương trong năm 2021, bổ sung thêm 
một số nội dung chi sau đây:

- Bố trí nguồn để tổ chức Lễ hội sâm Ngọc Linh năm 2021.
- Bố trí nguồn để tham gia Hội thi thể dục thể thao các DTTS tỉnh Quảng 

Nam lần thứ II.
- Bố trí nguồn đảm bảo bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.
- Bố trí nguồn tổ chức Đại hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, xã (trước mắt bố trí 

bằng mức tỉnh giao, sau khi có dự toán sẽ cân đối).
- Bố trí nguồn sửa chữa trụ sở UBND huyện và thanh toán nợ KLHT sửa 

chữa trụ sở UBND các xã.
- Bố trí nguồn chỉnh trang xây dựng đô thị TTHC huyện.



- Bố trí nguồn để GPMB xây dựng các khu dân cư cho các hộ bị trôi, sập 
nhà cửa do thiên tai trong tháng 10/2020; khắc phục hậu quả mưa lũ trên các tuyến 
giao thông trọng yếu.

- Bố trí nguồn đối ứng các dự án tài trợ.
- Dự nguồn thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
Dự phòng ngân sách: Bố trí theo đúng quy định của Luật NSNN theo mức 

tối thiểu 2,5% tổng mức chi cân đối ngân sách (không kể các khoản bổ sung có 
mục tiêu từ ngân sách cấp trên).

2. Dự toán chi NSĐP năm 2021: Tổng dự toán chi ngân sách địa phương 
năm 2021 (bao gồm cả số bổ sung từ ngân sách huyện cho ngân sách cấp xã) là 
438.227 triệu đồng, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển 88.499 triệu đồng.
- Chi thường xuyên 280.310 triệu đồng.
- Dự phòng ngân sách 4.034 triệu đồng.
- Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 65.384 triệu đồng.
IV. Phân bổ dự toán NSNN năm 2021
1. Phân bổ dự toán thu NSNN trên địa bàn
- Cục Thuế tỉnh quản lý thu 12.900 triệu đồng.
- Chi cục Thuế quản lý thu 23.450 triệu đồng.
2. Phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương: Tổng dự toán chi ngân sách 

địa phương năm 2021 là 438.227 triệu đồng, được phân bổ như sau:
2.1. Cấp huyện trực tiếp chi: 372.643 triệu đồng, trong đó:
- Chi đầu tư phát triển 70.700 triệu đồng.
- Chi thường xuyên 233.281 triệu đồng.
- Dự phòng ngân sách 3.278 triệu đồng.
- Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 65.384 triệu đồng.
2.2. Cấp xã trực tiếp chi: 65.584 triệu đồng, trong đó:
- Chi đầu tư phát triển 17.799 triệu đồng.
- Chi thường xuyên 47.029 triệu đồng.
- Dự phòng ngân sách 756 triệu đồng.
V. Bổ sung một số giải pháp điều hành dự toán NSNN năm 2021 trên 

địa bàn huyện.
Theo dõi, quản lý chặt các khoản nợ thuế, chậm nộp thuế và có biện pháp 

truy thu quyết liệt, nhất là đối với các khoản thu vãng lai từ các hoạt động XDCB 
tại các dự án thủy điện.

Xúc tiến nhanh việc khai thác quỹ đất tại trung tâm hành chính huyện và các 
khu vực có vị trí thuận lợi để huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các cơ sở hạ 
tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh.



Tăng cường hơn nữa công tác quảng bá hình ảnh và các cơ hội đầu tư trên 
địa bàn huyện; các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tích cực 
hỗ trợ doanh nghiệp để thu hút, kêu gọi đầu tư.

Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng. Tăng cường 
hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra và tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm.

Ưu tiên các nguồn lực của ngân sách địa phương để khắc phục các thiệt hại 
do thiên tai gây ra, kịp thời ổn định đời sống dân sinh và khôi phục các hoạt động 
sản xuất.

Đối với một số nhiệm vụ chi chưa được ngân sách cấp trên phân bổ, UBND 
huyện chủ động sử dụng các nguồn kinh phí nhàn rỗi để triển khai thực hiện trước 
nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch; đồng thời điều chỉnh lại nguồn khi được 
cấp trên cấp bổ sung kinh phí.

Tiếp tục tiến hành rà soát lại chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các đơn 
vị sự nghiệp để thực hiện việc giao tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt động theo 
hướng giảm dần sự hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.

Tiếp tục đẩy mạnh việc phân cấp các nhiệm vụ chi về cho cấp xã; các cơ 
quan QLNN cấp Huyện tập trung vào công tác hoạch định chính sách, hướng dẫn, 
kiểm tra, giám sát; đối với việc thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp từng bước 
chuyển sang cơ chế đặt hàng (hạn chế giao nhiệm vụ).

Tiếp tục rà soát lại việc trang bị, mua sắm, quản lý sử dụng tài sản công; 
thực hiện điều chuyển tài sản từ đơn vị thừa sang đơn vị thiếu. Tuân thủ đúng định 
mức, tiêu chuẩn trang bị tài sản phục vụ chuyên môn theo quy định của Thủ tướng 
Chính phủ.

Trong trường hợp có những vấn đề mới phát sinh trong quá trình điều hành 
dự toán ngân sách năm 2021, UBND huyện tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND 
huyện tại phiên họp thường kỳ hàng tháng thống nhất để triển khai thực hiện và 
tổng hợp báo cáo kỳ họp HĐND gần nhất.

Vậy kính trình Kỳ họp lần thứ 14, HĐND huyện khóa XI xem xét./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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