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TP. Lạng Sơn, ngày 29 tháng 6 năm 2022 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu NSNN năm 2022  

 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn 

Khóa XXI, kỳ họp thứ năm 

                     

 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 

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

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Lạng Sơn khóa XXI kỳ họp thứ tư về dự toán thu ngân sách nhà 

nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách thành phố và phương án phân bổ 

ngân sách thành phố năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh 

Lạng Sơn về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa 

phương; tỷ lệ % phân chia khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp năm 2022. 

Căn cứ Công văn số 331/CCT-KTNDP ngày 27/4/2022 của Chi Cục thuế 

thành phố về giao chỉ tiêu bổ sung LPTB nhà đất đến các phường, xã trên địa 

bàn thành phố. 

Thực hiện Thông báo số 27/TB-STC ngày 8/3/2022 của Sở Tài chính tỉnh 

Lạng Sơn về kết quả kiểm tra việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2022 và công 

tác khóa sổ quyết toán năm 2021 thành phố Lạng Sơn. 

Để đảm bảo các khoản thu được phân cấp và phân chia theo đúng quy 

định của Luật NSNN và Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, Uỷ 

ban nhân dân thành phố báo cáo và trình HĐND thành phố về việc điều chỉnh, 

bổ sung dự toán thu NSNN năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Điều chỉnh giảm thu NSNN cấp thành phố với số tiền: 8.055 triệu 

đồng, tăng thu ngân sách cấp xã tổng số tiền: 8.055 triệu đồng, trong đó: 

- Thuế trước bạ nhà đất 8.000 triệu đồng. 

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 55 triệu đồng. 

(Chi tiết biểu số 01 và biểu số 02 kèm theo) 

2. Điều chỉnh tăng thu điều tiết ngân sách xã và giảm thu bổ sung cân đối 

cho các phường, xã tổng số tiền: 5.335 triệu đồng, trong đó: 
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- Tăng thu điều tiết cho NSX từ thuế trước bạ nhà đất: 5.300 triệu đồng 

- Tăng thu điều tiết cho NSX từ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 35 

triệu đồng 

(Chi tiết biểu số 03 và biểu số 04 kèm theo) 

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

xét, quyết định./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Thành uỷ (B/c); 

- CT, PCT UBND thành phố; 

- Các Đại biểu HĐND TP Khoá XX; 

- C, PVP HĐND-UBND TP; 

- Chi Cục thuế TP; 

- Phòng TC-KH; 

- Trang thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT. 
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CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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