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TỜ TRÌNH 

Đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019 
 

 

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc. 

 

Thưc̣ hiêṇ Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của HĐND 

huyện Đại Lộc về dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương 

năm 2019; 

Qua số liệu báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019, UBND 

huyện Đại Lộc lập Tờ trình này kính trình HĐND huyện phê chuẩn quyết toán 

ngân sách Nhà nước năm 2019, với các nội dung sau: 

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2019 là: 

1.245.919.904.629 đồng (Bằng chữ: Một ngàn hai trăm bốn mươi lăm tỷ chín 

trăm mười chín triệu chín trăm lẻ bốn ngàn sáu trăm hai mươi chính đồng). 

a) Theo phân cấp ngân sách: 

- Ngân sách trung ương:           21.665.148.385 đồng 

- Ngân sách tỉnh:      101.429.470.108 đồng 

- Ngân sách huyện:    1.059.026.958.627 đồng 

- Ngân sách xã:      435.757.445.628 đồng 

 (Trong đó: Chưa loại trừ chỉ tiêu tính trùng: 371.959.118.119 đồng) 

b) Phân theo nội dung thu: 

- Thu phát sinh kinh tế trên địa bàn: 256.646.088.223 đồng 

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 781.596.489.409 đồng 

- Thu kết dư ngân sách: 39.744.167.038 đồng 

- Thu chuyển nguồn năm trước: 132.905.597.334 đồng 

- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 35.027.562.625 đồng 

2. Tổng quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019 là: 

1.053.579.071.063 đồng (Bằng chữ: Một ngàn không trăm năm mươi ba tỷ năm trăm 

bảy mươi chín triệu không trăm bảy mươi mốt ngàn không trăm sáu mươi ba đồng). 

a) Theo phân cấp ngân sách: 

- Ngân sách huyện chi:  1.003.096.936.208 đồng 

- Ngân sách xã chi: 422.621.252.974 đồng 

(Trong đó: Chưa loại trừ chỉ tiêu tính trùng: 371.959.118.119 đồng) 

b) Phân theo nội dung chi: 

- Chi đầu tư phát triển: 185.213.530.087 đồng 

- Chi thường xuyên: 723.921.478.603 đồng 



- Chi chuyển nguồn sang năm sau: 109.596.499.748 đồng 

- Chi nộp ngân sách cấp trên: 35.027.562.625 đồng 

3. Kết dư ngân sách địa phương năm 2019 số tiền: 69.066.215.073 

đồng (Bằng chữ: Sáu mươi chín tỷ sáu trăm sáu mươi sáu triệu hai trăm mười 

lăm ngàn không trăm bảy mươi ba đồng). 

Trong đó: 

- Kết dư ngân sách huyện: 55.930.022.419 đồng 

- Kết dư ngân sách xã: 13.136.192.654 đồng 

(Gửi kèm theo dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà 

nước năm 2019) 

 UBND huyện Đại Lộc kính trình HĐND huyện xem xét và phê chuẩn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT. 
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