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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết Quy định hạch toán thu ngân sách nhà nước đối với 

khoản thu khấu trừ thuế giá trị gia tăng từ các công trình xây dựng cơ bản 

bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang. 

 

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

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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

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

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang dự thảo Nghị 

quyết quy định hạch toán thu ngân sách nhà nước đối với khoản thu khấu trừ 

thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang, như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Thực hiện quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 

năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản 

lý thuế; thực hiện điểm d  Khoản 5 Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 

29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, theo đó, Bộ Tài 

chính quy định “Trường hợp công trình trong cùng tỉnh (gồm: công trình liên 

huyện, công trình ở huyện khác với nơi nhà thầu đóng trụ sở), Cục Thuế địa 

phương phối hợp Sở Tài chính tham mưu cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân tỉnh quyết định phân bổ hạch toán thu ngân sách nhà nước theo địa bàn 

huyện”. 

Tại điểm a Khoản 5 Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC quy định 

“Kho bạc Nhà nước nơi chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch thực hiện khấu trừ 

tiền thuế giá trị gia tăng để nộp vào ngân sách nhà nước theo tỷ lệ 1% doanh 

thu chưa có thuế giá trị gia tăng đối với khối lượng hoàn thành của các công 

trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản, trừ các trường hợp quy định tại 

điểm b khoản này”. 
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Căn cứ những quy định nêu trên và tình hình thực tế của địa phương, Ủy 

ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy định 

hạch toán thu ngân sách nhà nước đối với khoản thu khấu trừ thuế GTGT từ các 

công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn 

tỉnh An Giang. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ 

THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích 

- Đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 

2015, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính 

phủ, Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính. 

- Đảm bảo thực hiện phân bổ hạch toán thu ngân sách nhà nước theo địa 

bàn huyện đối với khoản thu khấu trừ thuế GTGT từ các công trình xây dựng cơ 

bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước phù hợp theo quy định. 

2. Quan điểm chỉ đạo 

Trình tại kỳ họp thứ 8 năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm 

kỳ 2021 – 2026 ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy 

định hạch toán thu ngân sách nhà nước đối với khoản thu khấu trừ thuế GTGT 

từ các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa 

bàn tỉnh An Giang. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Căn cứ hướng dẫn của Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 

126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Quản lý thuế; Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 

9 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý 

thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. 

Sở Tài chính đã dự thảo Nghị quyết này gửi đến các sở, ban, ngành, đoàn 

thể cấp tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp 

tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố góp ý. 

Trên cơ sở thống nhất và tiếp thu ý kiến của các sở, ban ngành, đoàn thể 

cấp tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Sở Tài chính đã hoàn chỉnh dự 

thảo Nghị quyết, gửi Sở Tư pháp để thẩm định tại Công văn số 638/STC-NS 

ngày 18 tháng 3 năm 2022, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định tại Báo cáo số 

68/BC-STP ngày 23 tháng 3 năm 2022 và hoàn thiện trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh An Giang. 

Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo 

đúng quy định, đảm bảo đủ điều kiện để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh An Giang khóa X xem xét, quyết nghị. 
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IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục: Dự thảo Nghị quyết bao gồm 3 Điều, gồm: 

Điều 1. Quy định địa bàn hạch toán số thu ngân sách nhà nước khoản thu 

từ nguồn thu thuế GTGT khấu trừ theo tỷ lệ quy định là 1% trên số tiền thanh 

toán khối lượng công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn 

vốn ngân sách nhà nước. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành. 

2. Nội dung cơ bản: Quy định hạch toán thu ngân sách nhà nước đối với 

khoản thu khấu trừ thuế GTGT từ các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn 

vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Căn cứ quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 

2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Thông 

tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 

số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. 

Trên đây là Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết Quy 

định hạch toán thu ngân sách nhà nước đối với khoản thu khấu trừ thuế giá trị 

gia tăng từ các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước 

trên địa bàn tỉnh An Giang. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh An Giang xem xét, quyết nghị./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Tư pháp; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, P.KTTH, TH. 

  (Đính kèm dự thảo Nghị quyết và tài liệu liên quan) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Phước 

 


