HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN KỲ ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 102/NQ-HĐND

Kỳ Anh, ngày 05 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2021
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KỲ ANH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 16
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của
Chính phủ về Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa
phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính
- ngân sách Nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa
phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;
Căn cứ Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30/7/2020 của Bộ Tài chính
hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính
- ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023;
Căn cứ Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân
sách; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn
2017 - 2021; Nghị quyết số 122/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND
tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND;
Căn cứ Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2017
của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối
ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2021;
Căn cứ Nghị quyết số 247/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh
khóa XVII về phân bổ dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 4389/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh
Hà Tĩnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho huyện Kỳ Anh;
Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Ban
Chấp hành Đảng bộ huyện về tình hình kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã
hội năm 2020. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021;
Xem xét Tờ trình số 201/TTr-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 của
UBND huyện về việc xem xét, quyết định dự toán ngân sách Nhà nước năm
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2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân huyện;
ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Dự toán phân bổ ngân sách nhà nước năm 2021:
* Tổng thu ngân sách nhà nước:
804.025 triệu đồng.
Trong đó:
1. Thu ngân sách trên địa bàn:
166.600 triệu đồng
- Thu từ khu vực ngoài quốc doanh:
14.000 triệu đồng
- Thuế thu nhập cá nhân:
4.000 triệu đồng
- Lệ phí trước bạ:
20.000 triệu đồng
- Phí, lệ phí:
3.000 triệu đồng
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:
120 triệu đồng
- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước:
3.000 triệu đồng
- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản:
5.980 triệu đồng
- Thu tiền cấp quyền sử dụng đất:
110.000 triệu đồng
(Trong đó: Thu từ dự án do tỉnh làm chủ đầu tư 30.000 triệu đồng)
- Thu khác ngân sách:
5.000 triệu đồng
- Thu khác tại xã:
1.500 triệu đồng
2. Thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách:
637.425 triệu đồng
I. Tổng dự toán thu ngân sách địa phương:
765.235 triệu đồng
Trong đó:
1. Ngân sách huyện hưởng:
614.003 triệu đồng
- Thu từ cấp quyền sử dụng đất, thuê đất:
42.100 triệu đồng
- Thu từ thuế, phí, lệ phí khác:
35.895 triệu đồng
- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh:
536.008 triệu đồng
2. Ngân sách xã hưởng (giao chi tiết xã):
151.232 triệu đồng
- Thu từ cấp quyền sử dụng đất, thuê đất:
40.900 triệu đồng
- Thu từ thuế, phí, lệ phí khác:
8.915 triệu đồng
- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách huyện:
101.417 triệu đồng
II.Tổng chi ngân sách địa phương:
765.235 triệu đồng
Trong đó:
1. Tổng chi ngân sách cấp huyện:
614.003 triệu đồng
- Chi đầu tư phát triển:
86.100 triệu đồng
- Chi thường xuyên:
418.830 triệu đồng
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- Chi dự phòng ngân sách:
7.656 triệu đồng
- Chi bổ sung ngân sách xã:
101.417 triệu đồng
2. Tổng chi ngân sách cấp xã:
151.232 triệu đồng
- Chi đầu tư phát triển:
40.900 triệu đồng
- Chi thường xuyên:
108.312 triệu đồng
- Chi dự phòng ngân sách:
2.020 triệu đồng
(Chi tiết tại Phụ lục số 01, 02, 03, 04, 05,06)
Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện đồng ý với các biện pháp tổ chức thực
hiện thu ngân sách, điều hành chi ngân sách năm 2021 như Ủy ban nhân dân
huyện đã trình, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu như sau:
1. Tập trung đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các giải pháp nhằm hoàn thành
và vượt kế hoạch của tỉnh và Hội đồng nhân dân huyện giao. Tăng cường chỉ
đạo, triển khai các biện pháp, giải pháp thu ngân sách Nhà nước đảm bảo tiến
độ, kế hoạch và cơ cấu thu. Thực hiện đồng bộ biện pháp thu nợ đọng thuế, hạn
chế tối đa nợ mới phát sinh. Quan tâm công tác tuyên truyền, thực hiện công
khai, minh bạch các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân, tổ
chức thực hiện quyền, nghĩa vụ nộp thuế và thực hiện chính sách thuế.
2. Điều hành, quản lý, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi chặt chẽ, đúng
tiêu chuẩn định mức. Tập trung tiết kiệm chi thường xuyên; đảm bảo nguyên
tắc, quy định chi hội nghị, hội thảo, khánh tiết, học tập kinh nghiệm, mua sắm
trang thiết bị, v.v... Tăng cường công tác quản lý chi đầu tư phát triển, đầu tư
công, đảm bảo sự hài hòa trên các lĩnh vực, lựa chọn đầu tư các công trình cấp
bách, thiết yếu, không để xảy ra tình trạng nợ đọng khối lượng xây dựng cơ bản.
Tăng cường kiểm soát nguồn chi tại các xã; rà soát thực chất tình hình nợ
đọng các xã, thôn. Các nguồn thu ngân sách xã ưu tiên trả nợ, chi thường xuyên
và kiên quyết không khởi công các công trình mới khi còn nợ đọng xây dựng
cơ bản lớn hoặc nợ kéo dài.
3. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong lĩnh vực đầu tư công gắn với kế
hoạch đầu tư công trung hạn. Tập trung chỉ đạo xử lý kịp thời các khó khăn,
vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều
kiện thuận lợi và đôn đốc các nhà đầu tư triển khai các dự án đảm bảo tiến độ.
Kiểm soát chặt chẽ tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị số 07/CTTTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Bố trí vốn tập trung, tránh dàn
trải, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Trong
quá trình thực hiện nếu có nội dung phát sinh, điều chỉnh, Ủy ban nhân dân
huyện thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện quyết định và báo
cáo Hội đồng nhân dân huyện tại Kỳ họp gần nhất.
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2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại
biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Anh khóa XIX, Kỳ
họp thứ 16 thông qua ngày 05 tháng 01 năm 2021./.
Nơi nhận:

PHÓ CHỦ TỊCH

- TT.HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- TT HU, HĐND,UBND,UB.MTTQ huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XIX;
- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể cấp huyện;
- VP.HU; VP.HĐND-UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT./.
- Gửi VB điện tử, VB giấy.

Hoàng Trọng Lý
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