
 1 

  ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN LỆ THỦY                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

      Số: 2748/TTr-UBND                                        Lệ Thủy, ngày 09 tháng 12 năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách  

Nhà nước huyện Lệ Thủy năm 2020 
 

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân huyện. 
 

  Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của  

Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-

CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của  Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chính về 

việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài 

chính - NSNN 03 năm 2020-2022, kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND 

tỉnh ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước 

năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 và Nghị quyết số 10/2016/NQ-

HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi 

giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Bình và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 

theo quy định của Luật ngân sách; 

UBND huyện trình HĐND huyện thông qua dự toán thu, chi ngân sách Nhà 

nước năm 2020 như sau:  

1. Dự toán thu ngân sách năm 2020  
Tổng dự toán thu ngân sách địa phương năm 2020: Huyện dự kiến giao 

836.050 triệu đồng, bằng KH tỉnh giao năm 2020, bằng 109,62% so với KH huyện 

giao năm 2019, trong đó, ngân sách huyện được hưởng 812.510 triệu đồng, gồm: 

1.1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 189.070 triệu đồng, bằng 

112,94% so với KH năm 2019, gồm:  

+ Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh: 39.000 triệu đồng, 

bằng 121,88% so với KH năm 2019. 

+ Lệ phí trước bạ: 26.700 triệu đồng, bằng 140,53% so với KH năm 2019 

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 70 triệu đồng, bằng 100% so với KH 

năm 2019. 

+ Tiền thuê đất: 4.500 triệu đồng, bằng 81,82% so với KH năm 2019. 

+ Thu tiền sử dụng đất: 100.000 triệu đồng, bằng 106,17% so với KH năm 

2019 

+ Thu cấp quyền khai thác: 400 triệu đồng, bằng 66,67% so với KH năm 

2019 
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+ Thu phí lệ phí: 4.000 triệu đồng, bằng 93,02 so với KH năm 2019. 

+ Thuế thu nhập cá nhân: 4.500 triệu đồng, bằng 108,43% so với KH năm 

2019. 

+ Thu khác ngân sách: 9.900 triệu đồng, bằng 130,26% so với KH năm 2019. 

1.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh: 646.980 triệu đồng, bằng 108,69% 

so với KH năm 2019, trong đó:  

- Bổ sung cân đối:        537.127 triệu đồng 

- Bổ sung có mục tiêu: 109.853 triệu đồng 

2. Dự toán chi ngân sách năm 2020 

Dự toán chi NSNN 2020 cơ bản giữ nguyên như năm 2019, chỉ bố trí tăng 

thêm kinh phí để trả các chính sách về an sinh xã hội, tiền lương tăng thêm và các 

chế độ khác mới ban hành theo quy định và tăng chi trên cơ sở số tăng thu dự toán 

2020 so với 2019. UBND dự kiến phân bổ dự toán chi năm 2020 như sau: 

2.1. Tổng chi ngân sách toàn huyện năm 2020: 812.510 triệu đồng, gồm: 

- Chi đầu tư: 109.141 triệu đồng  

- Chi thường xuyên: 683.436 triệu đồng 

- Chi dự phòng ngân sách: 16.597 triệu đồng 

- Chi trả nợ vay: 3.336 triệu đồng 

2.2. Chi ngân sách các xã, thị trấn năm 2020: 191.275 triệu đồng, gồm: 

- Chi đầu tư: 60.400 triệu đồng  

- Chi thường xuyên: 127.045 triệu đồng 

- Chi dự phòng ngân sách: 3.830 triệu đồng 

(Chi tiết có Phụ lục số 01, 02, 03,04, 05, 06 đính kèm). 

UBND huyện kính trình HĐND huyện xem xét, thông qua ./. 
 

 Nơi nhận:  

- Như trên; 

- TV Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các vị đại biểu HĐND huyện;                             

- Lưu VT, TC-KH.      

    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH    

         

 

 

 

 
   Đặng Đại Tình  
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