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BÁO CÁO
Điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2021

(Tài liệu báo cáo tại kì họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa XVII)

1. Điều chỉnh dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách cấp tỉnh năm 
2021

Năm 2021, ngân sách tỉnh tăng thu tiền sử dụng đất nhưng hụt thu Xổ số 
kiến thiết 2,416 tỷ đồng, UBND tỉnh đã báo cáo Thường trực HĐND tỉnh sử 
dụng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất để bù hụt thu xổ số kiến thiết và đã được 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đồng ý tại văn bản số 86/HĐND-VP ngày 
23/5/2022 về việcphương án phân bổ tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh 
năm 2021.

 Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước và để đảm bảo quyết 
toán chi ngân sách địa phương năm 2021 theo quy định, UBND tỉnh báo cáo 
HĐND tỉnh điều chỉnh dự toán chi đầu tư phát triển năm 2021 ngân sách cấp 
tỉnh, như sau:

- Điều chỉnh giảm dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn thu Xổ số kiến 
thiết:  2,416 tỷ đồng.

- Điều chỉnh tăng chi đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 
2,416 tỷ đồng.

2. Điều chỉnh dự toán ghi thu tiền thuê đất năm 2021 được đối trừ khi 
nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước để bồi thường, GPMB và ghi chi tiền 
bồi thường, GPMB tương ứng vào dự toán ngân sách năm 2021

Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước và hướng dẫn của Bộ 
Tài chính, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh dự toán ghi thu ghi chi tiền 
thuê đất được đối trừ khi nhà đầu tư tự nguyện ứng trước năm 2021, như sau:

- Tăng dự toán ghi thu và dự toán ghi chi tiền thu tiền thuê đất được đối 
trừ khi nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng 
năm 2021: Số tiền  16.526 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách cấp tỉnh:             193 triệu đồng.
+ Ngân sách cấp huyện:     16.333 triệu đồng.
Dự toán ghi thu và dự toán ghi chi tiền thu tiền thuê đất được đối trừ khi 

nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 
2021 sau điều chỉnh: 58.183 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách cấp tỉnh:         22.333 triệu đồng.
+ Ngân sách cấp huyện:      35.850 triệu đồng.
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(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)
3. Điều chỉnh dự toán ghi thu huy động, đóng góp ngân sách cấp tỉnh 

năm 2021 từ Quỹ toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch covid-19 và ghi chi 
ngân sách cấp tỉnh năm 2021 phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn 
thực hiện Luật NSNN;

Căn cứ Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ về 
vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ 
nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các 
bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo;

Trên cơ sở số liệu tổng hợp bổ sung của Công an tỉnh và Sở Y tế, UBND 
tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh dự toán ghi thu ghi chi tiền huy động, đóng 
góp ngân sách cấp tỉnh để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021, như 
sau:

- Điều chỉnh dự toán ghi thu tiền huy động, đóng góp ngân sách cấp tỉnh 
số tiền là 4.147,348 triệu đồng.

- Điều chỉnh dự toán ghi chi ngân sách cấp tỉnh để phục vụ phòng, chống 
dịch Covid-19 năm 2021 số tiền là 4.147,348 triệu đồng.

Trên đây là Báo cáo điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 
2021,UBND tỉnh trân trọng báo cáo HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh và 
đại biểu dự họp kỳ họp thứ 9
 HĐND tỉnh khoá XVII;
- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC, Thư (30b)
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