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Số:          /HĐND-KTNS 

V/v cho ý kiến điều chỉnh dự 

toán ngân sách nhà nước năm 

2020 

        Lạng Sơn, ngày      tháng 10 năm 2020 

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 
 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày10/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán 

thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa 

phương năm 2020 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 1236/UBND-KT ngày 06/10/2020 của 

UBND tỉnh về điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh 

có ý kiến như sau: 

1. Nhất trí thực hiện điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 

với các nội dung sau:  

(1) Điều chỉnh giảm dự toán NSNN năm 2020 của các đơn vị khối tỉnh, 

các huyện, thành phố, thu hồi về ngân sách tỉnh số tiền là 62.216,9 triệu đồng, 

trong đó: 

- Điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 kinh phí tiết 

kiệm 10% chi thường xuyên đã giao, phân bổ cho các đơn vị khối tỉnh, để bổ 

sung nguồn cải cách tiền lương ngân sách tỉnh năm 2020 là 12.597,6 triệu 

đồng 

- Điều chỉnh giảm dự toán dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 đã 

giao và phân bổ cho các đơn vị, do giảm biên chế theo quyết định cấp có thẩm 

quyền giao năm 2020 là 6.626,0 triệu đồng.  

- Điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 đã giao và 

phân bổ cho các đơn vị, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao đã thực 

hiện nhưng còn dư, hết nhiệm vụ chi và không triển khai thực hiện do đại dịch 
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- Kinh phí điều chỉnh giảm do thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp 

xã, thực hiện điều chỉnh giảm chức danh, số lượng, mức phụ cấp chức danh, 

phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã; quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn; điều chỉnh giảm biên chế các đơn vị sự nghiệp thuộc 

huyện…, sau khi đảm bảo các nhiệm vụ chi theo quy định, số kinh phí còn lại 

thực hiện thu hồi về ngân sách tỉnh là 13.674 triệu đồng. 

(2) Dự kiến sử dụng nguồn kinh phí giảm trừ, thu hồi về ngân sách tỉnh: 

62.216,9 triệu đồng. 

- Tăng nguồn thực hiện cải cách tiền lương ngân sách tỉnh năm 2020 là 

12.597,6 triệu đồng. 

- Bổ sung chi khác ngân sách tỉnh năm 2020 là 35.945,3 triệu đồng. 

- Bổ sung nguồn chi đảm bảo an sinh xã hội và các chính sách của tỉnh:  

13.674 triệu đồng.  

2. Đề nghị:  

UBND chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện quản lý, tham mưu phân 

bổ nguồn chi khác, chi an sinh xã hội và các chính sách của tỉnh theo các quy định 

của pháp luật và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh gần 

nhất./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  

- TT Tỉnh ủy (b/c); 

- TT HĐND tỉnh 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- C,PCVP HĐND tỉnh; 

- Văn Phòng UBND tỉnh 

- Phòng Tổng hợp; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Thị Hậu 
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