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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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 huyện năm 2021
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC
KHOÁ XX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa
phương; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp năm
2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020; Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND
ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung nội dung tỷ lệ
phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương quy
định tại Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân
dân tỉnh;
Căn cứ Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh về định mức chi thường xuyên Ngân sách địa phương năm 2017 và
thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020;
Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của Ủy ban nhân
tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán
ngân sách Nhà nước năm 2021;
Xét Tờ trình số 241/TTr-UBND ngày 07/12/2020 của Ủy ban nhân dân
huyện về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách
địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2021; Báo cáo thẩm tra
của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận của đại biểu
Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp thứ Mười sáu.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn 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 huyện
năm 2021 như sau:
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I. Tổng thu NSNN trên địa bàn
Tổng thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2021 là 400.000 triệu đồng
(Trong đó Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công
cộng trong khu vực cửa khẩu theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019
là 286.000 triệu đồng).
(Chi tiết theo biểu số 01 kèm theo Nghị quyết này)
II. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2021 là 623.995 triệu đồng, gồm:
1. Thu điều tiết:

101.740 triệu đồng.

2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:

522.255 triệu đồng.

Trong đó: - Thu bổ sung cân đối:

506.751 triệu đồng.

- Thu bổ sung có mục tiêu:

15.504 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu số 01 kèm theo Nghị quyết này)
III. Tổng chi ngân sách địa phương là 623.995 triệu đồng, gồm:
1. Tổng chi cân đối ngân sách:

611.551 triệu đồng.

Trong đó:
- Chi đầu tư phát triển:

35.740 triệu đồng.

+ Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất:

30.000 triệu đồng.

+ Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết:

740 triệu đồng.

+ Nguồn hỗ trợ kinh phí đô thị, chỉnh trang đô thị, kiến thiết thị chính: 5.000
triệu đồng
- Chi thường xuyên:
- Chi dự phòng ngân sách:
2. Chi CTMT và một số nhiệm vụ khác:

563.941 triệu đồng.
11.870 triệu đồng.
12.444 triệu đổng.

(Chi tiết theo biểu số 02,04,05 kèm theo Nghị quyết này)
IV. Phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2021
1. Giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2021: 400.000 triệu
đồng.
- Chi cục thuế huyện thu:
- Các đơn vị khác thu:
- Các xã, thị trấn thu:

383.040 triệu đồng.
14.220 triệu đồng.
2.740 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu số 03 kèm theo Nghị quyết này)
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2. Phân bổ và giao dự toán chi ngân sách huyện năm 2021 là 623.995 triệu
đồng, trong đó:
- Chi ngân sách cấp huyện:
- Chi ngân sách cấp xã, thị trấn:

528.571 triệu đồng.
95.424 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu số 04 kèm theo Nghị quyết này)
3. Bổ sung cân đối cho các xã, thị trấn:

93.281 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu số 03 kèm theo Nghị quyết này)
V. Thu - Chi quản lý qua ngân sách nhà nước là 11.343 triệu đồng
Ghi thu - ghi chi tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với số tiền nhà đầu
tư đã ứng trước được đối trừ tiền thuê đất: 11.343 triệu đồng.
(Chi tiết theo biểu số 01,02, 03,04 kèm theo Nghị quyết này)
Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức triển
khai thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc Khóa XX, kỳ
họp thứ Mười sáu thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2020./.
Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- TT Huyện uỷ;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, HSKH.
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