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TỜ TRÌNH 

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương  
và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2020 

 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, Kỳ họp thứ 2 

 

Thực hiện Luật ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-
CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật Ngân sách nhà nước. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân 
dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 2 xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa 

phương năm 2020, cụ thể như sau: 

A. VỀ SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020  

I. Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2020: 

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 14.874.623.847.005 đồng 

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 14.811.726.398.670 đồng 

3. Kết dư ngân sách địa phương: 62.897.448.335 đồng 

II. Quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 (sau khi loại trừ số bổ 
sung chuyển giao trợ cấp từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện và cấp 

huyện bổ sung cho cấp xã):               

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 10.880.625.766.612 đồng 

2. Tổng chi ngân sách địa phương:              10.817.728.318.277 đồng         

3. Kết dư ngân sách địa phương: 62.897.448.335 đồng      

III. Quyết toán ngân sách tỉnh năm 2020:  

1. Tổng thu ngân sách tỉnh: 9.055.701.497.423 đồng 

2. Tổng chi ngân sách tỉnh: 9.027.414.685.049 đồng 

3. Kết dư ngân sách tỉnh: 28.286.812.374 đồng 

B. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾT DƯ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2020 

Theo quy định tại khoản 1 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 

cùng cấp; trích 50% còn lại vào thu ngân sách năm sau; trường hợp quỹ dự trữ tài 

chính đã đủ mức 25% dự toán chi ngân sách hằng năm thì số kết dư còn lại hạch 

toán vào thu ngân sách năm sau. 
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Để chủ động nguồn vốn trả nợ vay, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh xem xét phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2020 để trả nợ gốc và lãi vay 

các dự án vay lại từ nguồn vốn nước ngoài của Chính phủ 8.400.000.000 đồng(1); 

nguồn kết dư ngân sách tỉnh còn lại 19.886.812.374 đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ như sau: 

1. Trích 50% bổ sung vào quỹ dự trữ tài chính địa phương (làm tròn): 

9.943.000.000 đồng. 

2. Chuyển vào thu ngân sách tỉnh năm 2021 là 9.943.812.374 đồng. 

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, Kỳ họp thứ 2 xem xét, phê 

chuẩn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT Tỉnh ủy (B/C); 
- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội; 
- Ban Kinh tế HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Sở Tài chính; 
- Lưu VT-KTTH.NTS. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Ngọc Sâm 
  

 

                                                 
1 Chi tiết tại biểu 08 kèm theo Báo cáo quyết toán. 
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