
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /NQ-HĐND Quảng Trị, ngày       tháng  12  năm 2019

DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT

Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, 
chi ngân sách địa phương năm 2020

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. Thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân
sách địa phương năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.280.000 triệu đồng
Trong đó:
- Thu nội địa: 2.830.000 triệu đồng
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 450.000 triệu đồng
2. Thu ngân sách địa phương hưởng: 9.200.128 triệu đồng
Trong đó:
- Thu NSĐP hưởng theo phân cấp: 2.504.220 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 triệu đồng

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 9.384.128 triệu đồng
4. Bội chi ngân sách địa phương: 184.000 triệu đồng
5. Tổng mức vay NSĐP: 220.900 triệu đồng



             - Vay để bù đắp bội chi NSĐP 184.000 triệu đồng
             - Vay để trả nợ gốc 36.900 triệu đồng

6. Trả nợ gốc khoản vay của NSĐP:   36.900 triệu đồng
 - Từ nguồn vay trả nợ gốc: 36.900 triệu đồng
(Chi tiết số giao dự toán theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nướctrên địa
bàn, chi ngân sách địa phương năm 2020

1. Mục tiêu:

Năm 2020 là năm cuối thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020, phấn
đấu thực hiện đến mức cao nhất các mục tiêu tài chính - ngân sách nhà nước giai
đoạn 2016 - 2020. Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, tăng cường kỷ
cương, kỷ luật ngân sách; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; thực hiện cơ cấu lại ngân
sách nhà nước gắn với sắp xếp phù hợp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới
khu vực sự nghiệp công; ưu tiên dành nguồn thực hiện các chính sách, chế độ liên
quan con người, an sinh xã hội.

2. Nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước:

- Thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp thu đối với các nguồn thu ngân
sách trên địa bàn, tích cực đôn đốc công tác thu nộp và truy thu nộp ngân sách số nợ
đọng thuế, các khoản phải nộp khác của doanh nghiệp. Phấn đấu dự toán thu trên địa
bàn (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết), tăng tối thiểu 10 - 12% so
với đánh giá ước thực hiện năm 2019 (loại trừ các yếu tố tăng, giảm thu do thay đổi
chính sách và các khoản thu mới phát sinh) để tạo nguồn đáp ứng các nhiệm vụ chi
theo dự toán và xử lý nhiệm vụ phát sinh trong năm; đảm bảo nợ thuế dưới 5% số
thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020.

- Các khoản thu từ thuế, lệ phí và các khoản thu khác được tổng hợp đầy đủ
vào cân đối ngân sách, theo nguyên tắc không gắn với nhiệm vụ chi cụ thể. Trường
hợp có khoản thu cần gắn với nhiệm vụ chi cụ thể theo quy định của pháp luật thì
được bố trí tương ứng từ các khoản thu này trong dự toán chi ngân sách để thực hiện.

- Trong quá trình thực hiện dự toán thu ngân sách có phát sinh nguồn thu từ dự
án mới đi vào hoạt động, có tác động tăng thu lớn, việc điều tiết nguồn thu thực hiện
theo quy định tại điểm d, khoản 7, Điều 9, Luật ngân sách nhà nước năm 2015.

  - Riêng về khoản thu thuế giá trị gia tăng vãng lai (2%) đối với dự án đường
cao tốc Bắc Nam đoạn  Cam Lộ - La Sơn giao cho Cục Thuế tỉnh thu và cân đối vào
ngân sách tỉnh. Trường hợp thu ngân sách cấp huyện tại các huyện vùng dự án bị hụt
thu, thì tỉnh có trách nhiệm cân đối lại cho các huyện từ nguồn này.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước,
thuế, hải quan, kho bạc nhà nước; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh;
tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế phát triển bền
vững, tạo nguồn thu ngân sách ổn định, vững chắc.

 3. Nhiệm vụ chi ngân sách

- Thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là các khoản chi liên quan
đến mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền, giảm tối đa kinh phí tổ chức hội



nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài; điều hành chi ngân sách phù hợp với khả năng
cân đối ngân sách. Tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai việc sử dụng ngân
sách nhà nước; quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách theo đúng dự toán được
giao. Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các cơ chế điều hành chi ngân sách đảm bảo linh
hoạt, hiệu quả, đúng quy định và phù hợp với tình hình, nhiệm vụ thực tiễn của tỉnh.

- Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về ngân sách nhà nước; từng bước
cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng tăng tỷ trọng chi đầu tư hợp lý, giảm tỷ
trọng chi thường xuyên gắn với đổi mới mạnh mẽ khu vực dịch vụ sự nghiệp công;
cơ cấu lại chi ngân sách trong từng lĩnh vực, tập trung đảm bảo cho các nhiệm vụ
quốc phòng - an ninh, các chính sách an sinh xã hội, các nhiệm vụ quan trọng, thiết
yếu. 

- Tăng cường quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước; tập
trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước và có biện pháp tháo gỡ
khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công. Nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý
chặt  chẽ các khoản vay, bố trí  chi trả nợ gốc các khoản vay nợ chính quyền địa
phương đảm bảo trả đầy đủ nợ gốc và lãi các khoản nợ đến hạn.

- Tiếp lục lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà
nước, đồng thời với việc giao quyền tự chủ về tổ chức, biên chế đối với các đơn vị sự
nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ,
tạo điều kiện để thực hiện phương thức cấp ngân sách theo cơ chế đặt hàng. 

- Tăng cường làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động tài chính - ngân
sách nhà nước của các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán; chấn chỉnh, nâng cao trách
nhiệm của các cấp ngân sách, chủ tài khoản các đơn vị dự toán trong công tác quản
lý, điều hành, sử dụng ngân sách và thực hiện các dự án đầu tư; nâng cao hiệu quả
quản lý, sử dụng các dự án sau đầu tư.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ 
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát thực hiện 
Nghị quyết.

Nghị quyết này đã 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.






