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TỜ  TRÌNH 

Về việc phê chuẩn kế hoạch tài chính 05 năm  

của tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

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

và 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; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của 

Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm 

địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài 

chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách 

địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm; 

Căn cứ Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính 

– ngân sách nhà nước 03 năm; 

Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính – ngân 

sách nhà nước 03 năm và Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 

2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 

2020, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2020 – 2022; kế hoạch 

tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021 – 2025; 

Căn cứ Công văn số 13302/BTC-NSNN ngày 30 tháng 10 năm 2020 của 

Bộ Tài chính về việc cho ý kiến đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính giai 

đoạn 2016 – 2020 và xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 – 2025; 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê chuẩn kế 

hoạch tài chính 05 năm của tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025 với một số nội 

dung chủ yếu như sau: 
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 1. Tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn : 41.303 tỷ đồng. 

Bao gồm: 

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu                              :    1.345 tỷ đồng. 

- Thu nội địa                                                             :  39.958 tỷ đồng. 

2. Thu, chi ngân sách địa phương: 

a) Tổng thu ngân sách địa phương                                   : 81.420 tỷ đồng. 

Bao gồm: 

- Thu từ kinh tế trên địa bàn                                          : 35.849 tỷ đồng. 

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương                            : 45.571 tỷ đồng. 

Bao gồm: 

+ Thu bổ sung cân đối ngân sách                               : 33.250 tỷ đồng. 

+ Thu bổ sung mục tiêu                                                   : 12.321 tỷ đồng. 

b) Tổng chi ngân sách địa phương                                : 81.420 tỷ đồng. 

Bao gồm: 

- Chi đầu tư phát triển                                                   : 25.046 tỷ đồng. 

- Chi thường xuyên                                                   : 56.374 tỷ đồng. 

3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch tài chính 05 

năm của tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025 và báo cáo Hội đồng nhân dân 

tỉnh điều chỉnh kế hoạch khi các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 – 2025 của tỉnh thay đổi hoặc có yêu cầu cấp 

bách về quốc phòng, an ninh khiến cân đối ngân sách của địa phương và khả 

năng huy động các nguồn vốn có đột biến lớn. 

 Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị./. 

 

Nơi nhận :      
- Như trên; 

- TT. TU, UBND tỉnh (báo cáo); 

- Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX; 

- Sở Tài chính; 

- VPUBND tỉnh: CVP & PKTTH; 

- Lưu HCTC. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Văn Phước 
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