
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

Số : 739/TTr-UBND An Giang, ngày 24 tháng  11  năm  2020 

  

TỜ  TRÌNH 

Về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, 

 thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương 

tỉnh An Giang năm 2021 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 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; Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30 tháng 07 năm 2020 

của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế 

hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023; 

Theo Báo cáo số 738/BC-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2021 tỉnh An Giang; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

xem xét, phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách 

địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2021 như sau: 

 I. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương: 

1. Tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn    :   6.863.000 triệu đồng. 

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu   :      184.000 triệu đồng. 

- Thu nội địa    :   6.679.000 triệu đồng. 

2. Thu, chi ngân sách địa phương: 

a) Tổng thu ngân sách địa phương :  15.142.655 triệu đồng. 

- Thu cân đối ngân sách          :  12.916.030 triệu đồng. 

+ Thu từ kinh tế trên địa bàn  :    6.023.800 triệu đồng. 

+ Thu bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương :    6.240.711 triệu đồng. 

+ Thu bổ sung tiền lương :       651.519 triệu đồng. 

- Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách Trung ương :    2.021.825 triệu đồng. 

- Bội chi ngân sách địa phương                                     :       204.800 triệu đồng. 

b) Tổng chi ngân sách địa phương :  15.142.655 triệu đồng. 

- Chi cân đối ngân sách địa phương : 12.916.030 triệu đồng. 

+ Chi đầu tư phát triển                                                   :    3.477.380 triệu đồng. 
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+ Chi thường xuyên                                                       :    9.163.760 triệu đồng. 

+ Chi trả lãi vay                                                              :         15.400 triệu đồng 

+ Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính :          1.170 triệu đồng. 

+ Dự phòng ngân sách :      258.320 triệu đồng. 

- Chi từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu            :   2.021.825 triệu đồng. 

- Chi đầu tư từ nguồn Bội chi ngân sách địa phương      :      204.800 triệu đồng 

 II. Phân bổ ngân sách địa phương như sau: 

1. Thu ngân sách địa phương theo các cấp ngân sách như sau: 

a) Cấp tỉnh  :   8.323.658 triệu đồng. 

 - Thu cân đối ngân sách từ kinh tế trên địa bàn :   4.322.038 triệu đồng. 

 - Thu bổ sung cân đối và tiền lương từ ngân sách cấp trên   

                                                                                       :    1.946.447 triệu đồng. 

- Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên :   1.850.373 triệu đồng. 

- Bội chi ngân sách địa phương                                     :       204.800 triệu đồng. 

b) Cấp huyện :   5.692.611 triệu đồng. 

 - Thu cân đối ngân sách từ kinh tế trên địa bàn :   1.523.268 triệu đồng. 

 - Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên :   3.997.891 triệu đồng. 

 - Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên :      171.452 triệu đồng. 

c) Cấp xã :   1.126.386 triệu đồng. 

 - Thu cân đối ngân sách từ kinh tế trên địa bàn :      178.494 triệu đồng. 

 - Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên :   947.892 triệu đồng. 

 2. Chi ngân sách địa phương theo các cấp ngân sách như sau: 

a) Cấp tỉnh  :   8.323.658 triệu đồng. 

- Chi cân đối ngân sách                                                  :   6.268.485 triệu đồng. 

+ Chi đầu tư phát triển :   3.001.663 triệu đồng. 

 + Chi thường xuyên:                                               :   3.122.778 triệu đồng. 

          + Chi trả nợ lãi vay                                                         :       15.400 triệu đồng.  

          + Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính                                 :          1.170 triệu đồng. 

  + Dự phòng ngân sách                                                    :      127.474 triệu đồng. 

          - Chi từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu            :   1.850.373 triệu đồng. 

- Chi đầu tư từ nguồn Bội chi ngân sách địa phương      :      204.800 triệu đồng 

          b) Cấp huyện                                                                  :   5.692.611 triệu đồng. 

           - Chi cân đối ngân sách                                                 :   5.521.159 triệu đồng. 
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+ Chi đầu tư phát triển                     :      475.717 triệu đồng. 

          + Chi thường xuyên                                                        :   4.936.616 triệu đồng. 

          + Dự phòng ngân sách                                                    :      108.826 triệu đồng. 

           - Chi từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu           :       171.452 triệu đồng.             

          c) Cấp xã                                                                        :   1.126.386 triệu đồng. 

  - Chi thường xuyên                                                        :   1.104.366 triệu đồng. 

  - Dự phòng ngân sách                                                    :        22.020 triệu đồng. 

 3. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh cho ngân 

sách cấp huyện; phương án phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương; mức phân bổ 

ngân sách cấp tỉnh về chi thường xuyên cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn 

vị khác thuộc ngân sách cấp tỉnh; mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp 

huyện theo Báo cáo số 738/BC-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

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

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 725/TTr-UBND ngày 20/11/2020 của Ủy 

ban  nhân dân tỉnh)./. 

 
Nơi nhận :        
- Như trên; 

- TT. TU, HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch & các PCT UBND tỉnh; 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX; 

- Sở Tài chính; 

- VPUBND tỉnh: CVP & P. KTTH; 

- Lưu: HCTC. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(đã ký) 

 

 

Lê Văn Phước 
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