
 

ỦY BAN NHÂN DÂN                                       

THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:              /TTr-UBND Đồng Xoài, ngày      tháng       năm 2022 
      

 

TỜ TRÌNH 
 

Điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021  

của thành phố Đồng Xoài. 

————————— 
 

 

   Kính gửi:  

- Thường trực Thành ủy; 

- Ban Thường vụ Thành ủy; 

- Hội đồng nhân dân thành phố. 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính quyền 

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 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 của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;  

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 

163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Công văn số 15391/BTC-KBNN ngày 11/12/2018 của Bộ Tài 

chính quy định việc hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 

2018 sang năm 2019 và các năm sau; 

Căn cứ Thông tư số 109/2020/TT-BTC ngày 25/12/2020 của Bộ Tài chính 

về việc quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Thông tư số 122/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính 

về việc quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 1773/UBND-TH ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh 

Bình Phước về việc xử lý chuyển nguồn và kết dư ngân sách địa phương; 

Căn cứ Công văn số 1056/UBND-TH ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh 

Bình Phước về việc thực hiện phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi 

ngân sách nhà nước năm 2021; 



 

Căn cứ Nghị quyết số 190/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Đồng Xoài thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 

2021 thành phố Đồng Xoài; 

Căn cứ Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Đồng Xoài khoá V kỳ họp thứ nhất thông qua dự toán điều chỉnh 

ngân sách nhà nước năm 2021 thành phố Đồng Xoài; 

Căn cứ Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 01/8/2022 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Đồng Xoài khoá V kỳ họp thứ năm Phê chuẩn tổng quyết toán 

ngân sách nhà nước năm 2021, thành phố Đồng Xoài; 

Căn cứ Thông báo số 580/TB-KTNN ngày 06/10/2022 của Kiểm toán 

Nhà nước về kết quả kiểm toán ngân sách địa phương và BCQT ngân sách địa 

phương năm 2021 của tỉnh Bình Phước; 

Theo đề nghị của phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố tại Tờ trình số 

861/TTr-TCKH ngày 09/11/2022, Ủy ban nhân dân thành phố trình Thường 

trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố điều chỉnh tổng 

quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của thành phố Đồng Xoài, cụ thể như 

sau: 

Điều 1. Điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của 

thành phố Đồng Xoài, cụ thể như sau: 

1. Tổng thu ngân sách được hưởng năm 2021: 1.266.034.832.823 đồng 

(Một ngàn, hai trăm sáu mươi sáu tỷ, không trăm ba mươi bốn triệu, tám 

trăm ba mươi hai ngàn, tám trăm hai mươi ba đồng). 

Trong đó: 

- Thu phát sinh trên địa bàn:                                    668.377.318.981 đồng 

- Thu chuyển nguồn năm 2020 sang:                       215.130.029.291 đồng 

- Thu kết dư năm 2020:                                   111.919.577.971 đồng 

- Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh:                               270.607.906.580 đồng 

Ghi chú: Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng số liệu không thay 

đổi so với Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 01/8/2022 

2. Tổng chi ngân sách năm 2021:                         1.241.019.503.842 đồng 

(Một ngàn, hai trăm bốn mươi mốt tỷ, không trăm mười chín triệu, năm 

trăm lẻ ba ngàn, tám trăm bốn mươi hai đồng). 

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản:                                302.708.534.746 đồng 

- Chi thường xuyên:                                          571.318.838.180 đồng 

- Chi Chương trình mục tiêu (NTM):          176.197.000 đồng  

- Chi chuyển nguồn:                                 366.815.933.916 đồng 



 

Ghi chú: Tổng chi giảm 24.602.125.506 đồng so với Nghị quyết số 

85/NQ-HĐND ngày 01/8/2022.  

Bao gồm: 

- Giảm chi chuyển nguồn CCTL: 22.853.949.506  đồng. 

Nguyên nhân: Đây là kinh phí trong năm 2021 thành phố thực hiện chi 

trợ cấp cho các đối tượng theo NQ 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 từ nguồn dự 

phòng ngân sách thành phố. Tuy nhiên, sau khi Kiểm toán nhà nước kiểm toán 

kinh phí năm 2021 của thành phố, chấp thuận cho địa phương được sử dụng 

nguồn CCLT của ngân sách thành phố. Vì vậy, để điều chỉnh số liệu tổng quyết 

toán năm 2021 theo kiến nghị của KTNN, Ủy ban nhân dân thành phố kính trình 

Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố điều 

chỉnh tổng quyết toán 2021 (giảm nguồn cải cách tiền lương đã chuyển nguồn, 

sang kết dư ngân sách 2021). 

- Giảm chi tạm ứng do chưa đủ điều kiện quyết toán: 1.748.176.000 đồng. 

Nguyên nhân:  Giảm chi tạm ứng do chưa đủ điều kiện quyết toán: 

Trung tâm PTQĐ thành phố (gồm: Tạm ứng kinh phí hoạt động 

HĐBTGPMB-TĐC đường Trần Hưng Đạo: 117.350.000 đồng; Tạm ứng kinh 

phí hoạt động: 800.000.000 đồng; Tạm ứng kinh phí phục vụ công tác bồi 

thường dự án Trung tâm thương mại Đồng Xoài: 397.826.000 đồng), tổng tiền 

là: 1.315.176.000 đồng.  

Ban Quản lý các dự án (Tạm ứng kinh phí của công trình nâng cấp, cải 

tạo, xây dựng cổng phụ, hàng rào, nhà vệ sinh trường Tiểu học Tân Xuân C, 

thành phố Đồng Xoài): 433.000.000 đồng.  

3. Cân đối giữa số thu ngân sách được hưởng và số chi ngân sách năm 

2021, ngân sách thành phố kết dư:                                   25.015.328.981 đồng 

(Hai mươi lăm tỷ, không trăm mười lăm triệu, ba trăm hai mươi tám 

ngàn, chín trăm tám mươi mốt đồng). 

Ghi chú: Kết dư ngân sách tăng 24.602.125.506 đồng so với Nghị quyết 

số 85/NQ-HĐND ngày 01/8/2022. 

 Trong đó:  

- Tăng Kết dư ngân sách thành phố: 24.602.125.506 đồng. 

- Kết dư ngân sách xã - phường (không thay đổi so với so với Nghị quyết 

số 85/NQ-HĐND ngày 01/8/2022) là:  413.203.475 đồng 

(Số liệu điều chỉnh quyết toán chi tiết có Dự thảo Quyết định và phụ biểu 

60, 61, 62, kèm theo). 

4. Đề xuất Phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách thành phố: 

24.602.125.506 đồng 



 

- Trích lập 70% tạo nguồn Cải cách tiền lương theo quy định: 

17.221.488.506  đồng 

- Tăng chi các nhiệm vụ từ 30% kết dư: 7.380.637.000 đồng 

(Chi tiết có Phương án sử dụng kèm theo) 

Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành 

ủy, Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, thông qua./. 

Nơi nhận:  CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- CT, các PCT UBND; 

- LĐVP, CV: KT; 

- Lưu: VT. 
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