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

 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 
Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 
ngân sách nhà nước năm 2020; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 420/TTr-UBND ngày 19/12/2019 kèm theo 
Báo cáo số 373/BC-UBND ngày 19/12/2019 của UBND huyện Đại Lộc về tình 
hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2019 và dự toán thu, chi ngân sách nhà 
nước năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 72/BC-HĐND ngày 23/12/2019 của Ban 
Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện 
tại kỳ họp, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách địa 
phương năm 2020 với những nội dung sau: 

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020:             960.434 triệu đồng 

Bằng chữ: (Chín trăm sáu mươi tỷ, bốn trăm ba mươi bốn triệu đồng chẵn) 

a) Theo phân cấp ngân sách:  
- Thu ngân sách Trung ương, tỉnh:                                      85.421 triệu đồng 

- Thu ngân sách địa phương:                                             875.013 triệu đồng 

  (Số liệu thu ngân sách địa phương đã loại trừ chỉ tiêu tính trùng với số tiền 

255.018 triệu đồng) 

Trong đó: 

+ Thu ngân sách huyện:                                                    860.552 triệu đồng 

+ Thu ngân sách xã:                                                          269.479 triệu đồng 

b) Phân theo nội dung thu: 
- Thu phát sinh kinh tế:                                                     270.210 triệu đồng 

- Thu bổ sung ngân sách tỉnh:                                           690.224 triệu đồng 

 

 

DỰ THẢO 



2. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2020:          875.013 triệu đồng 

Bằng chữ: (Tám trăm bảy mươi lăm tỷ, không trăm mười ba triệu đồng chẵn) 

(Số liệu chi ngân sách địa phương đã loại trừ chỉ tiêu tính trùng với số tiền 

255.018 triệu đồng) 

a) Phân theo cấp ngân sách:  
- Ngân sách huyện chi:                                                        860.552 triệu đồng 

- Ngân sách xã chi:                                                              269.479 triệu đồng 

b) Phân theo nội dung chi: 
- Chi đầu tư phát triển:                                                         121.372 triệu đồng  

Trong đó: 
+ Chi từ nguồn vốn XDCB tập trung:                                   19.200 triệu đồng 

+ Chi từ nguồn tăng thu ngân sách huyện:                              7.052 triệu đồng 

+ Chi từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung:                                45.120 triệu đồng 

+ Chi từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất:                           50.000 triệu đồng 

- Chi thường xuyên:                                                             743.649 triệu đồng 

- Chi dự phòng:                                                                        9.992 triệu đồng 

(Chi tiết theo các phụ lục đính kèm) 
Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao UBND huyện căn cứ Nghị quyết của HĐND huyện, giao nhiệm vụ 
thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời quản lý, điều 
hành dự toán thu, chi ngân sách theo đúng quy định của Nhà nước. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu 
HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Đại Lộc khoá XI, kỳ họp thứ 12 

thông qua ngày … tháng 12 năm 2019./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh;          
- Ban Thường vụ Huyện ủy; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; 
- Các Ban của HĐND huyện; 
- Đại biểu HĐND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn; 
- CPVP; 

- Lưu: VT, CVHĐ.  

CHỦ TỊCH 
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