
                                                                          
                         

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

    HUYỆN LỆ THỦY                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           
       Số: 2749/TTr-UBND                                       Lệ Thủy, ngày  09 tháng 12 năm 2019 

Tê tr×nh 

Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về phân bổ  

dự toán chi ngân sách cấp huyện 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; 

Uỷ ban nhân dân huyện trình HĐND huyện xem xét, quyết định phân bổ dự 

toán chi ngân sách cấp huyện năm 2020 như sau: 

Tổng chi ngân sách cấp huyện: 621.235 triệu đồng. 

(Sáu trăm hai mươi mốt tỷ, hai trăm ba mươi lăm triệu đồng)                                                          

I. Chi đầu tư:                                                       48.741 triệu đồng 

 1. Chi từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất:        19.010 triệu đồng 

2. Chi từ nguồn vốn tập trung:       29.731 triệu đồng 

II. Chi thường xuyên:                                                  559.727 triệu đồng 

1. Chi sự nghiệp kinh tế:     43.195 triệu đồng 

2. Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 348.976 triệu đồng 

3. Chi sự nghiệp y tế:   40.913 triệu đồng 

4.    Chi Dân số và KHH gia đình 0 triệu đồng 

5. Chi sự nghiệp VHTT - TDTT: 4.633 triệu đồng 

6. Chi sự nghiệp phát thanh:     1.284 triệu đồng 

7. Chi đảm bảo XH:   52.355 triệu đồng 



8. Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể:   50.210 triệu đồng 

9. Chi an ninh: 720 triệu đồng 

10. Chi quốc phòng:     2.138 triệu đồng 

11. Chi sự nghiệp môi trường: 12.721 triệu đồng 

12. Chi khác ngân sách:     2.580 triệu đồng 

III. Dự phòng ngân sách:                                         12.767 triệu đồng 

(Chi tiết có Phụ lục số 01,02 kèm theo) 

UBND huyện trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.                                    

Nơi nhận:                                                                    TM. UỶ BAN NHÂN DÂN                                              

- TV Huyện uỷ;                                                                                CHỦ TỊCH 
- TT HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Các vị đại biểu HĐND huyện;           
- Lưu: VT, TC-KH.   
                            

                                                                                                    Đặng Đại Tình                               
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