
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT             

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:    102        /TTr-UBND  Phan Thiết, ngày   17    tháng 8 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách 

thành phố năm 2020 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố. 

Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 23/12/2019 của HĐND 

thành phố về Dự toán ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2020 và phương án 

phân bổ Ngân sách thành phố năm 2020; UBND thành phố báo cáo HĐND thành 

phố kết quả thực hiện các chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2020, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH 

NNHÀ NƯỚC NĂM 2020: 

1. Về thu ngân sách Nhà nước: 

Tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện năm 2020 là 1.632.862 triệu đồng, 

tăng 2,1% (1.632.862 triệu đồng/1.600.000 triệu đồng) so với dự toán UBND tỉnh 

giao và tăng 0,2% (1.632.862 triệu đồng/1.630.000 triệu đồng) so với HĐND thành 

phố giao trong năm 2020, trong đó: 

+ Thu từ khu vực ngoài quốc doanh là 691.029,7 triệu đồng, đạt 82,9 % 

(691.029,7 triệu đồng/834.000 triệu đồng) so với dự toán UBND tỉnh, dự toán 

HĐND thành phố giao. 

+ Thu thuế thu nhập cá nhân là 117.332,7 triệu đồng, đạt 53,3 % 

(117.332,7 triệu đồng/220.000 triệu đồng) so với dự toán UBND tỉnh, dự toán 

HĐND thành phố giao. 

+ Thu lệ phí trước bạ là 201.391triệu đồng, đạt 62,5 % (201.391 triệu 

đồng/347.000 triệu đồng) so với dự toán UBND tỉnh giao, đạt 58% (201.391 triệu 

đồng/347.000  triệu đồng) dự toán HĐND thành phố giao.  

+ Thu phí, lệ phí là 17.941,4 triệu đồng, đạt 74,8% (17.941,4 triệu 

đồng/24.000 triệu đồng) so với dự toán UBND tỉnh và HĐND thành phố giao. 

+ Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là 19.018,8 triệu đồng, đạt 226,4 

% (19.018,8 triệu đồng /8.400 triệu đồng) so với dự toán UBND tỉnh giao, đạt 

226,4 % (19.018,8 triệu đồng/8.400 triệu đồng) dự toán HĐND thành phố giao. 

+ Thu tiền thuê mặt đất mặt nước là 391.839 triệu đồng, đạt 437,3 % 

(391.839 triệu đồng/89.600 triệu đồng) so với dự toán UBND tỉnh, dự toán HĐND 

thành phố giao. 
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+ Thu tiền sử dụng đất là 128.677,6 triệu đồng, đạt 214,5% (128.677,6 triệu 

đồng/60.000 triệu đồng) so với dự toán UBND tỉnh, dự toán HĐND thành phố giao. 

+ Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là 7.752 triệu đồng, đạt 155,1 % 

(7.752 triệu đồng/5.000 triệu đồng) so với dự toán UBND tỉnh, dự toán HĐND 

thành phố giao. 

+ Thu khác ngân sách là 52.711,8 triệu đồng, đạt 142,5 % (52.711,8 triệu 

đồng /37.000 triệu đồng) so với dự toán UBND tỉnh giao, đạt 125,5 % (75.510,6 

triệu đồng/42.000 triệu đồng) dự toán HĐND thành phố giao. 

- Các khoản thu tỉnh không giao dự toán: Thu từ DNNN địa phương: 

4.288,1 triệu đồng; thu thuế sử dụng đất nông nghiệp là 69,5 triệu đồng; thuế bảo 

vệ môi trường là 689,3 triệu đồng 

2. Về chi ngân sách địa phương: 

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2020 là 1.253.407 triệu đồng, đạt 

132,64 % dự toán HĐND thành phố giao (nếu loại trừ chi chuyển nguồn là 

446.266 triệu đồng, thì tổng chi ngân sách địa phương năm 2020 là 807.141 triệu 

đồng, đạt 85,41 % dự toán HĐND thành phố giao). Trong đó, chi cân đối ngân 

sách địa phương năm 2020 là 670.386 triệu đồng, bằng 70,94 % dự toán HĐND 

thành phố giao. Các khoản chi cân đối ngân sách địa phương, cụ thể như sau: 

a. Chi đầu tư phát triển: Dự toán đầu năm là 62.400 triệu đồng trong đó 

vốn xây dựng cơ bản tập trung là 2.400 triệu đồng, từ nguồn sử dụng đất là 60.000 

triệu đồng; thực hiện là 93.635,8 triệu đồng đạt 150,06 % dự toán tỉnh giao, đạt 

150,06 dự toán HĐND thành phố giao. Nguyên nhân tăng so với dự toán giao do 

trong năm UBND thành phố bổ sung vốn đầu tư từ nguồn thu vượt tiền sử dụng 

đất. 

b. Chi thường xuyên: Dự toán tỉnh giao đầu năm 728.421 triệu đồng, 

HĐND thành phố giao 737.421 triệu đồng; thực hiện: 634.539,1 triệu đồng bằng 

87,11% so với dự toán tỉnh giao, bằng 86,05% so với dự toán HĐND thành phố 

giao. Trong đó: 

- Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo: Dự toán đầu năm 301.335 triệu đồng, 

thực hiện 298.047 triệu đồng đạt 98,91% dự toán giao, thấp hơn so với dự toán là 

do trong năm tiết kiệm cải cách tiền lương. 

- Chi bảo vệ môi trường: Dự toán đầu năm 180.000 triệu đồng, thực hiện 

57.157,4 triệu đồng đạt 31,75 % dự toán giao; không đạt do trong dự toán bố trí 

kinh phí xử lý rác nhưng hiện nay đang xác nhận khối lượng thực hiện nên chưa có 

khối lượng chính để làm cơ sở thanh toán. 

- Chi bảo đảm xã hội: Dự toán đầu năm 42.863 triệu đồng, thực hiện 

65.910,9triệu đồng tăng 53,77% dự toán giao; tăng so với dự toán do trong năm 

tỉnh bổ sung kinh phí chi cho các đối tượng chịu ảnh hưởng dịch covid-19; trợ cấp 
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Tết cổ truyền cho đối tượng chính sách năm 2020; kinh phí trợ cấp khó khăn đột 

xuất; chi trả mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 

62/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 

53/2010/QĐTTg, Nghị định số 150/2006/NĐ-CP...; mua bảo hiểm y tế cho người 

hoạt động kháng chiến; thăm hỏi người có công dịp lễ, tết, ngày 27/7/; kinh phí 

đưa đón người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung. 

II. VỀ SỐ LIỆU PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH 

NĂM 2020: 

UBND thành phố kính trình HĐND thành phố xem xét, phê chuẩn tổng 

quyết toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2020, cụ thể: 

1. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 : 1.632.742,3 triệu đồng 

2. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2020 : 2.065.934,8 triệu đồng 

3. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2020 : 1.253.407,0 triệu đồng 

4. Cân đối ngân sách địa phương năm 2020: 

- Tổng thu ngân sách địa phương : 2.065.934,8 triệu đồng 

+ Thu NSNN để lại cho ngân sách địa phương : 935.088,6 triệu đồng 

+ Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh : 156.624,4 triệu đồng 

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang : 168.056,6 triệu đồng 

+ Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang : 804.479,3 triệu đồng 

+ Thu ngân sách cấp dưới nộp lên : 1.685,9 triệu đồng 

- Tổng chi ngân sách địa phương : 1.253.407,0 triệu đồng 

- Kết dư ngân sách địa phương : 812.527,8 triệu đồng 

a) Cân đối ngân sách thành phố: 

- Tổng thu ngân sách thành phố : 1.861.965,6 triệu đồng 

Bao gồm: 

+ Thu điều tiết ngân sách thành phố : 868.242,3 triệu đồng 

+ Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh : 80.180,8 triệu đồng 

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang : 116.930,2 triệu đồng 

+ Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước : 794.926,4 triệu đồng 

+ Thu ngân sách cấp dưới nộp lên : 1.685,9 triệu đồng 

- Tổng chi ngân sách thành phố : 1.118.906,3 triệu đồng 

- Kết dư ngân sách thành phố : 743.059,3 triệu đồng 
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b) Cân đối ngân sách xã: 

- Tổng số thu ngân sách xã : 203.969,2 triệu đồng 

 Bao gồm: 

+ Thu NSNN điều tiết ngân sách xã : 66.846,3 triệu đồng 

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang : 51.126,4 triệu đồng 

+ Thu bổ sung từ ngân sách thành phố : 76.443,6 triệu đồng 

+ Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước : 9.552,9 triệu đồng 

- Tổng chi ngân sách xã : 134.500,7 triệu đồng 

- Kết dư ngân sách xã : 69.468,5 triệu đồng 

(Kèm theo 15 Biểu chi tiết và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố) 

UBND thành phố kính trình HĐND thành phố xem xét, phê chuẩn./. 

 

Nơi nhận:  

- Thường trực Thành ủy;    

- Thường trực HĐND thành phố;  

- CT, các PCT. UBND thành phố;    

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Lưu: VT, TC (My ) 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Nguyễn Hoàng Tân 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT             

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /NQ-HĐND  Phan Thiết, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách 

thành phố năm 2020 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 2 

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

Xét Tờ trình số            /TTr-UBND ngày       tháng 8 năm 2021 của UBND 

thành phố  về việc phê chuẩn Tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Phan 

Thiết năm 2020; Báo cáo thẩm tra số        /BC-HĐND ngày   tháng 8 năm 2021 

của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại 

biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Phan Thiết 

năm 2020, như sau: 

1. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 : 1.632.742,3 triệu đồng 

2. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2020 : 2.065.934,8 triệu đồng 

3. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2020 : 1.253.407,0 triệu đồng 

4. Cân đối ngân sách địa phương năm 2020: 

- Tổng thu ngân sách địa phương : 2.065.934,8 triệu đồng 

+ Thu NSNN để lại cho ngân sách địa phương : 935.088,6 triệu đồng 

+ Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh : 156.624,4 triệu đồng 

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang : 168.056,6 triệu đồng 

+ Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang : 804.479,3 triệu đồng 

+ Thu ngân sách cấp dưới nộp lên : 1.685,9 triệu đồng 

- Tổng chi ngân sách địa phương : 1.253.407,0 triệu đồng 

- Kết dư ngân sách địa phương : 812.527,8 triệu đồng 

a) Cân đối ngân sách thành phố: 

- Tổng thu ngân sách thành phố : 1.861.965,6 triệu đồng 

DỰ THẢO 
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Bao gồm: 

+ Thu điều tiết ngân sách thành phố : 868.242,3 triệu đồng 

+ Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh : 80.180,8 triệu đồng 

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang : 116.930,2 triệu đồng 

+ Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước : 794.926,4 triệu đồng 

+ Thu ngân sách cấp dưới nộp lên : 1.685,9 triệu đồng 

- Tổng chi ngân sách thành phố : 1.118.906,3 triệu đồng 

- Kết dư ngân sách thành phố : 743.059,3 triệu đồng 

b) Cân đối ngân sách xã: 

- Tổng số thu ngân sách xã : 203.969,2 triệu đồng 

 Bao gồm: 

+ Thu NSNN điều tiết ngân sách xã : 66.846,3 triệu đồng 

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang : 51.126,4 triệu đồng 

+ Thu bổ sung từ ngân sách thành phố : 76.443,6 triệu đồng 

+ Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước : 9.552,9 triệu đồng 

- Tổng chi ngân sách xã : 134.500,7 triệu đồng 

- Kết dư ngân sách xã : 69.468,5 triệu đồng 

(Kèm theo 09 Biểu chi tiết) 

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban HĐND thành 

phố, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân 

thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua 

ngày       tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 

 

Nơi nhận:                            
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- UBND tỉnh;                                                                 

- Sở Tài chính tỉnh; 

- Sở Tư pháp tỉnh; 

- Thường trực Thành uỷ; 

- UBND thành phố; 

- Đại biểu HĐND thành phố;  

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 
- Lưu: HĐ,. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Luân 
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