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NGHỊ QUYẾT
Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,
cân đối ngân sách địa phương và phương án phân bổ
ngân sách thành phố Nha Trang năm 2021
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban
hành 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 hàng năm;
Căn cứ Quyết định số
/QĐ-UBND ngày /12/2020 của UBND tỉnh
Khánh Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm
2021;
Sau khi xem xét Báo cáo số 9244/UBND-TCKH ngày 30/11/2020 của
UBND thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, cân đối ngân
sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2021; Báo cáo thẩm tra
của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố và ý kiến của các vị đại biểu HĐND
thành phố Nha Trang,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, cân đối
ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Nha Trang
năm 2021, như sau:
I/ Dự toán thu NSNN trên địa bàn, cân đối NSĐP năm 2021
1/ Tổng thu NSNN trên địa bàn : 3.080,081 tỷ đồng.
2/ Cân đối ngân sách địa phương
2.1/ Tổng thu cân đối NSĐP
: 1.681,707 tỷ đồng. Trong đó:
- Thu NS hưởng theo phân cấp : 1.233,492 tỷ đồng. Bao gồm:
+ Các khoản thu 100%
: 769,950 tỷ đồng.
+ Thu phân chia theo tỷ lệ % : 463,542 tỷ đồng.
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- Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh : 269,344 tỷ đồng.
- Thu kết dư năm 2019
: 64,907 tỷ đồng.
- Nguồn CCTL tăng lương 1,49 : 113,964 tỷ đồng.
2.2/ Tổng chi NSĐP
: 1.675,784 tỷ đồng. Trong đó:
- Chi đầu tư phát triển
: 407,381 tỷ đồng.
- Chi thường xuyên
: 1.215,008 tỷ đồng.
- Dự phòng ngân sách
: 33,445 tỷ đồng.
- Chi tạo nguồn CCTL
: 19,950 tỷ đồng.
II/ Phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2021
1/ Cân đối ngân sách thành phố
1.1/ Thu ngân sách thành phố
: 1.571,163 tỷ đồng. Trong đó:
- Thu NS hưởng theo phân cấp : 1.128,915 tỷ đồng. Bao gồm:
+ Các khoản thu 100%
: 709,840 tỷ đồng.
+ Thu phân chia theo tỷ lệ % : 419,075 tỷ đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh : 269,344 tỷ đồng.
- Thu kết dư năm 2019
: 63,100 tỷ đồng.
- Nguồn CCTL tăng lương 1,49 : 109,804 tỷ đồng.
1.2/ Chi ngân sách thành phố
: 1.571,163 tỷ đồng. Trong đó:
- Chi đầu tư
: 395,203 tỷ đồng.
- Chi thường xuyên
: 1.036,721 tỷ đồng.
- Chi bổ sung ngân sách cấp xã : 93,285 tỷ đồng.
- Dự phòng chi
: 29,442 tỷ đồng.
- Chi tạo nguồn CCTL
: 16,512 tỷ đồng.
2/ Cân đối ngân sách xã
2.1/ Thu ngân sách xã
: 203,829 tỷ đồng. Trong đó:
- Thu hưởng theo phân cấp
: 104,577 tỷ đồng. Bao gồm:
+ Các khoản thu 100%
: 60,110 tỷ đồng.
+ Thu phân chia theo tỷ lệ % : 44,467 tỷ đồng.
- Thu kết dư năm 2019
:
1,807 tỷ đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách TP : 93,285 tỷ đồng.
- Nguồn CCTL tăng lương 1,49 :
4,160 tỷ đồng.
2.2/ Chi ngân sách xã
: 197,906 tỷ đồng. Trong đó:
- Chi đầu tư theo phân cấp
: 12,178 tỷ đồng.
- Chi thường xuyên
: 178,287 tỷ đồng.
- Dự phòng chi
:
4,003 tỷ đồng.
- Chi tạo nguồn CCTL
:
3,438 tỷ đồng.
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Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố thông qua các giải pháp chủ yếu để
thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2021 như sau:
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các kế hoạch về tăng cường quản lý thu,
chống thất thu đối với các hoạt động bán hàng qua mạng, cho thuê tài sản,
chuyển nhượng bất động sản,…
- Triển khai đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế; đôn đốc, cưỡng
chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định, công khai các cá nhân, doanh
nghiệp nợ thuế; phấn đấu thu tối đa đối với số nợ thuế có khả năng thu hồi.
- Thường xuyên rà soát tình hình thu ngân sách theo từng tháng, từng quý
nhằm đề ra các biện pháp phù hợp để đảm bảo tiến độ thu, và kịp thời xây dựng
phương án đảm bảo cân đối thu chi.
- Thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, trong phạm vi dự toán được giao. Rà
soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi để sử dụng hiệu quả dự toán, hạn chế việc bổ
sung trong năm.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng
ngân sách nhà nước, đảm bảo các khoản chi phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định
mức. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn các công trình,
dự án đã được bố trí vốn ngay từ đầu năm. Thường xuyên rà soát tiến độ thực
hiện các dự án, công trình nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân
sách; đôn đốc tiến độ giải ngân kế hoạch vốn.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm tự chủ trong cân đối ngân sách xã,
phường, tránh sự trông chờ ỷ lại từ ngân sách cấp trên.
Điều 3. Căn cứ Nghị quyết này, giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức
triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngân sách.
Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các ban Hội đồng
nhân dân thành phố và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát
việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa
XI, kỳ họp thứ 11 thông qua./.
Nơi nhận:
- TTHĐND, UBND tỉnh Khánh Hoà;
- TT Thành uỷ; HĐND; UBND; UBMT TP;
- Các Ban XD Đảng và Đoàn thể thành phố;
- Công an, Toà án, VKS, Kho bạc NN TP;
- Các Phòng, ban, Cty TP; TT. Công báo Tỉnh;
- TT. HĐND; UBND các xã phường;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Chánh; Phó VP HĐND&UBND TP;
- Lưu: VT.
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