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BÁO CÁO  

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà 

nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án 

phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2021 

 (Trình tại kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021) 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật Hoạt động giám sát 

của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015. Thực hiện sự 

phân công của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 605/TB-HĐND ngày 

29/10/2020 về dự kiến nội dung kỳ họp thứ hai mươi của HĐND tỉnh Lạng Sơn 

khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra 

dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách 

địa phương năm 2021. Sau khi thảo luận, thống nhất, Ban Kinh tế - Ngân sách 

báo cáo kết quả như sau: 

1. Về sự cần thiết, thẩm quyền ban hành Nghị quyết 

Căn cứ điểm b,  Khoản 3, Điều 19 Luật tổ chức Chính quyền địa phương; 

Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định: Hội đồng nhân dân tỉnh 
quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu chi ngân 

sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình. Việc HĐND tỉnh ban 

hành Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, 

chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương 

năm 2020 là cần thiết, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định hiện hành. 

2. Về nội dung dự thảo Nghị quyết 

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và 

phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 được xây dựng căn cứ vào 

tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2020; phân tích, dự báo tình hình 

kinh tế trên địa bàn tỉnh; các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường 

xuyên NSNN giai đoạn 2017-2020; các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu, nhiệm vụ 

chi và chỉ tiêu kế hoạch Trung ương giao. Việc phân bổ ngân sách địa phương 

năm 2021 đã thực hiện đúng Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Đầu tư 

Công năm 2019, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của 

Bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh uỷ, số bổ sung cân đối cho ngân sách 

cấp dưới đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của dự toán phân bổ cho các lĩnh vực, các 

cơ quan, đơn vị đảm bảo theo định mức và tính đến các nhiệm vụ phát sinh trong 
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năm 2021, cơ bản đảm bảo chính sách an sinh xã hội và kinh phí cho các đề án, 

chính sách của tỉnh.  

Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với nội dung của dự thảo Nghị quyết về dự 

toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương 

và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2021 trình tại kỳ họp, 

cụ thể: 

2.1. Về dự toán thu ngân sách 

Thu NSNN trên địa bàn năm 2021 bao gồm cả thu phí sử dụng công trình 

kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu 

trên địa bàn tỉnh là 5.835.000 triệu đồng (trong đó Trung ương giao 5.635.000 

triệu đồng, tỉnh giao tăng thêm 200.000 triệu đồng, từ nguồn thu phí sử dụng 
công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực 

cửa khẩu trên địa bàn tỉnh và thu sử dụng đất): 

- Thu nội địa là: 2.385.000 triệu đồng (Bao gồm cả thu từ tiền sử dụng 

đất 600.000 triệu đồng (giao tăng so với Trung ương giao 50 triệu đồng), xổ số 

kiến thiết 11.000 triệu đồng và thu Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công 

trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu 350.000 triệu đồng 

(giao tăng so với Trung ương giao 150.000 triệu đồng). 

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là: 3.450.000 triệu đồng. 

Tổng thu ngân sách địa phương năm 2021 là 10.713.248 triệu đồng, 

trong đó: Thu điều tiết 2.170.200; thu bổ sung cân đối 6.680.984 triệu đồng; Thu 

bổ sung có mục tiêu 1.862.064 triệu đồng; Bội chi ngân sách 24.100 triệu đồng. 

2.2. Về dự toán chi ngân sách 

Tổng chi ngân sách địa phương là 10.737.348 triệu đồng, cụ thể: 

- Chi cân đối NSĐP: 8.875.284 triệu đồng (Chi đầu tư phát triển: 

1.463.700 triệu đồng; chi thường xuyên: 7.229.960 triệu đồng; chi trả nợ lãi 
vay: 2.700 triệu đồng; chi dự phòng ngân sách: 177.524 triệu đồng; chi bổ sung 
quỹ dự trữ tài chính: 1.400 triệu đồng). 

- Chi các chương trình mục tiêu quốc gia và một số chương trình, dự án, 

nhiệm vụ khác: 1.862.064 triệu đồng. 

  Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.  

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh;  

- UBND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Đại biểu dự kỳ họp; 

- C,PVP, các phòng của VP HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, HSKH. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 
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