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TỜ TRÌNH 

Về việc phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn, 

quyết toán chi ngân sách thành phố năm 2021 
________________________________ 

 

  Kính gửi:  Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn 

               Khoá XXI, kỳ họp thứ Năm 
 
 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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

 Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

qui định chi tiết thi hành một số điều Luật Ngân sách nhà nước; 

 Căn cứ Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 20/01/2018 của UBND 

tỉnh Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện, và 

thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách 

áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 Uỷ ban nhân dân thành phố báo cáo và trình Hội đồng nhân dân thành phố 

phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân 

sách thành phố năm 2021, như sau: 

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:     467.070.043.820 đồng 

 Trong đó:  

- Thu nội địa:                                                             467.070.043.820 đồng 

 2. Tổng thu cân đối ngân sách thành phố:           836.491.240.315 đồng 

 Trong đó: 

 a) Thu điều tiết:                                                         366.455.877.965 đồng 

 b) Thu kết dư ngân sách:                                2.503.256.471 đồng 

 c) Thu chuyển nguồn:                               120.037.876.979 đồng 

d) Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh:                             347.381.486.000 đồng 

- Thu bổ sung trong cân đối:                                     256.049.000.000 đồng 
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 - Thu bổ sung có mục tiêu:                                          91.332.486.000 đồng 

 đ) Thu cấp dưới nộp lên:                      112.742.900 đồng 

 3. Tổng chi ngân sách thành phố:                          836.104.075.700 đồng 

 Bao gồm:  

 a) Chi trong cân đối:                                                  775.302.476.700 đồng 

 - Chi đầu tư:                                                              183.696.115.700 đồng 

- Chi thường xuyên:                                                  469.789.259.776 đồng 

- Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau:           121.463.008.324 đồng 

- Chi nộp ngân sách cấp trên:            354.092.900 đồng 

b) Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới:                     60.801.599.000 đồng                                       

 4. Kết dư ngân sách năm 2021:                                             387.164.615 đồng 

 Trong đó: 

 a) Kết dư ngân sách cấp thành phố:                                        192.320.453 đồng 

      b) Kết dư ngân sách phường, xã:                                     194.844.162 đồng 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

 Uỷ ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem 

xét và phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi 

ngân sách thành phố năm 2021./. 

  
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Thành uỷ (B/c); 

- TT HĐND thành phố (B/c); 

- CT, PCT UBND thành phố; 

- Các Đại biểu HĐND TP Khoá XXI; 

- C, PVP HĐND-UBND TP; 

- Phòng TC-KH; 

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT. 
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