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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 13 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; 

Xét Báo cáo số 229/BC-UBND ngày 26/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,chi ngân sách địa 

phương năm 2019 và dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa 

phương năm 2020; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến của đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Tổng số thu và chi ngân sách cấp tỉnh năm 2020 

1. Tổng thu ngân sách cấp tỉnh: 8.238.888 triệu đồng 

Trong đó:  

- Thu NSĐP hưởng theo phân cấp: 1.542.980 triệu đồng 

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 6.665.908 triệu đồng 

- Thu kết dư ngân sách, kinh phí thực hiện 

   nhiệm vụ, chính sách từ năm 2018 chuyển sang: 

 30.000 đồng 

2. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 8.422.888 triệu đồng 

Trong đó:  

- Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh 5.749.664 triệu đồng 

- Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 2.673.224 triệu đồng 

3. Bội chi ngân sách cấp tỉnh: 184.000 triệu đồng 

(Chi tiết phân bổ ngân sách theo các biểu đính kèm) 

 



 

Điều 2. Phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 cho từng cơ quan, đơn vị 

thuộc tỉnh, các cơ quan khác ở tỉnh; số bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách 

huyện, thành phố, thị xã (phụ biểu chi tiết kèm theo). 

Dự toán dự phòng ngân sách tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chi theo 

quy định hiện hành của pháp luật và hàng quý báo cáo kết quả thực hiện với Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh: 

1.Triển khai giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho sở, ban, ngành, đơn vị cấp 

tỉnh, các cơ quan khác ở tỉnh; nhiệm vụ thu, chi và số cân đối, bổ sung có mục tiêu từ 

ngân sách tỉnh cho ngân sách từng huyện, thành phố, thị xã. Quyết định phân bổ dự 

toán ngân sách các huyện, thành phố, thị xã năm 2020 và công khai dự toán ngân 

sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

2. Chỉ đạo ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trình hội đồng nhân 

dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi 

ngân sách địa phương, quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền, đúng 

quy định của pháp luật; thực hiện sắp xếp các khoản chi để bảo đảm kinh phí thực 

hiện các nhiệm vụ quan trọng và các nhiệm vụ mới tăng thêm trong năm 2020; bố trí 

kinh phí đầy đủ cho các chính sách đã ban hành; phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi và 

sử dụng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương còn dư (sau khi đã bảo 

đảm đủ nhu cầu cải cách tiền lương của địa phương) để thực hiện các chính sách, chế 

độ an sinh xã hội do Trung ương ban hành. 

3. Tùy thuộc khả năng cân đối ngân sách để hỗ trợ một phần kinh phí cho các 

cơ quan tư pháp thực hiện nhiệm vụ của địa phương. 

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và 

các tổ chức chính trị xã hội giám sát thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VII, Kỳ họp 

thứ 13 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 
 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- VPQH, VPCP, VPCTN;  

- Cục kiểm tra VB Bộ Tư pháp; 

- Bộ Tài chính; 

- TV Tỉnh ủy; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- TT HĐND, UBND huyện, TX, TP; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;      Nguyễn Văn Hùng 
- ĐB HĐND tỉnh; 

- Trung tâm Công báo tỉnh; 

- Lưu: VT. 

 




