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TỜ TRÌNH 

Về việc phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 
 

  

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 5468/STC-NS ngày 

13/12/2022 về việc quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Ủy ban nhân 

dân tỉnh báo cáo và đề nghị HĐND tỉnh các nội dung như sau: 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Nghị định số 

163/2016/NĐCP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Ngân sách Nhà nước và các Văn bản hướng dẫn; Kế hoạch số 

391/KH-HĐND ngày 14/10/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về 

việc chuẩn bị nội dung Kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XVIII; sau 

khi lấy Phiếu biểu quyết Ủy viên UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 21/11/2022, 

UBND tỉnh thống nhất nội dung báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 

2021 theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 4992/STC-NS ngày 

18/11/2022 và có Văn bản số 6732/UBND-TH1 ngày 24/11/2022 đề nghị 

Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh thẩm tra và cho 

ý kiến để hoàn chỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét, phê chuẩn tại Kỳ họp cuối 

năm 2022 theo đúng quy định. 

Trên cơ sở ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Văn bản số 519/HĐND 

ngày 09/12/2022, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh tại 

Văn bản số 501/BC-HĐND ngày 01/12/2022 và đề nghị của Sở Tài chính tại 

Văn bản số 5468/STC-NS ngày 13/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải 

trình (Có phụ lục kèm theo) và hoàn chỉnh Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách 

địa phương năm 2021 và Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

việc phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 (Có Báo cáo 

và Dự thảo Nghị quyết kèm theo). 

 Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê chuẩn./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Chánh, các PVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu : VT, TH1. 
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Nguyễn Hồng Lĩnh 



Phụ lục: 

TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 

(Ban hành kèm theo Văn bản số:                 /UBND-TH1 ngày        /12/2022 của UBND tỉnh) 

 

STT 
Ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh và Ban Kinh tế ngân 

sách HĐND tỉnh 
Ý kiến tiếp thu, giải trình 

1 

Hoàn thiện, giải trình, chỉnh lý số liệu, báo cáo rõ các nội dung 

theo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách đã nêu trên; 

báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến trước khi 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 11 theo quy định tại 

khoản 3 Điều 69 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. 

UBND tỉnh đã tiếp thu, bổ sung các số liệu theo ý kiến của Thường trực 

HĐND tỉnh và Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh. Tuy vậy, đối với ý 

kiến đánh giá các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và các biểu 

mẫu 54, 58 Nghị định số 31/2017/NĐ-CP do các biểu mẫu nhiều cần có 

thời gian dài để hoàn thiện, bổ sung nên UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của 

Thường trực HĐND tỉnh và Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh và sẽ bổ 

sung cho các năm tiếp theo. 

2 

Trong thời gian tới xây dựng trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban 

hành các các nội dung theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 6 

Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ, cụ 

thể:  
UBND tỉnh đã tiếp thu và có Văn bản số 7069/UBND-TH1 ngày 

08/12/2022 đăng ký nội dung trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 

chuyên đề năm 2023; trong đó có Nghị quyết quy định thời hạn phê chuẩn 

quyết toán ngân sách địa phương; thời gian, biểu mẫu báo cáo kế hoạch 

tài chính 3 năm, 5 năm ngân sách địa phương tại kỳ họp giữa năm 2023 

và Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa 

bàn tỉnh 

- 

Phương án thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh và các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định 

của Luật phí, lệ phí, Luật ngân sách nhà nước và các văn bản 

pháp luật có liên quan. 

- 

Các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi theo khung của Chính phủ 

và chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất 

đặc thù ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do 

Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên 

địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương 

3 

Chỉ đạo các đơn vị, địa phương kịp thời thực hiện nghiêm các kết 

luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về kết quả kiểm toán 

ngân sách Nhà nước năm 2021 

UBND tỉnh đã có Văn bản số 5863/UBND-TH1 ngày 14/10/2022 chỉ đạo 

các đơn vị thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà 

nước về kết quả kiểm toán ngân sách Nhà nước năm 2021; trong thời gian 

tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương tập 

trung xử lý dứt điểm các kết luận, kiến nghị của kiểm toán nhà nước. 
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