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NGHỊ QUYẾT
Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, 

quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 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 hằng năm;

Xét Tờ trình số 7655/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, 
quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - 
Ngân sách Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân 
dân thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, vay ngân sách địa 
phương năm 2019

Tổng thu ngân sách nhà nước, vay ngân sách địa phương năm 2019 là 47.708.179 
triệu đồng (Bốn mươi bảy nghìn, bảy trăm lẻ tám tỷ, một trăm bảy mươi chín triệu 
đồng), được phân chia cho các cấp ngân sách như sau:

1. Tổng thu ngân sách trung ương là 10.943.617 triệu đồng (Mười nghìn, chín 
trăm bốn mươi ba tỷ, sáu trăm mười bảy triệu đồng).

2. Tổng thu ngân sách địa phương là 36.764.562 triệu đồng (Ba mươi sáu nghìn, 
bảy trăm sáu mươi bốn tỷ, năm trăm sáu mươi hai triệu đồng), gồm:

a) Ngân sách thành phố : 28.730.026 triệu đồng.



Trong đó: 

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương là :       872.177 triệu đồng. 

- Vay ngân sách địa phương :       248.623 triệu đồng.

b) Ngân sách quận, huyện :    6.804.968 triệu đồng.

c) Ngân sách phường, xã :    1.229.568 triệu đồng.

Tổng thu ngân sách địa phương (không kể thu chuyển giao giữa các cấp ngân 
sách thành phố, quận, huyện, phường, xã là 2.135.318 triệu đồng và vay ngân sách địa 
phương 248.623 triệu đồng) là 34.380.621 triệu đồng.

Điều 2. Phê chuẩn quyết toán chi ngân sách địa phương của thành phố Đà 
Nẵng năm 2019

Tổng chi ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng năm 2019 là 34.615.987 
triệu đồng (Ba mươi bốn nghìn, sáu trăm mười lăm tỷ, chín trăm tám mươi bảy triệu 
đồng), gồm:

1. Ngân sách thành phố : 27.475.550 triệu đồng.

Trong đó: Chi chuyển nguồn sang năm 2020 là 16.803.686 triệu đồng, trong đó: 
Chi đầu tư phát triển chuyển sang năm sau thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư 
công 3.262.065 triệu đồng; nguồn cải cách tiền lương 3.971.448 triệu đồng; trả nợ vay 
của chính quyền địa phương năm 2020 và bù hụt thu ngân sách thành phố năm 2020 là 
823.900 triệu đồng; nguồn để phòng chống và thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối 
tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là 519.968 triệu đồng; nguồn để bố trí kế 
hoạch vốn chi xây dựng cơ bản năm 2020 là 6.689.610 triệu đồng; ủy thác qua Ngân 
hàng Chính sách xã hội cho các hộ dân còn nợ tiền sử dụng đất tái định cư vay trả nợ 
và các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện giải tỏa nhưng không được nợ tiền sử dụng đất 
tái định cư vay làm nhà là 250.000 triệu đồng; số thu tiền sử dụng đất theo kết luận của 
Thanh tra Chính phủ và các đơn vị đề nghị xử lý như nội dung kết luận của Thanh tra 
Chính phủ là 122.110 triệu đồng tiếp tục theo dõi, xử lý theo quy định.

2. Ngân sách quận, huyện :   6.020.212 triệu đồng.

3. Ngân sách phường, xã :   1.120.225 triệu đồng.

Điều 3. Cân đối và xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2019

1. Về cân đối ngân sách địa phương: Qua cân đối thu, chi ngân sách địa phương 
năm 2019 thì kết dư ngân sách là 1.899.952 triệu đồng, sau khi cộng vay ngân sách địa 
phương 248.623 triệu đồng và trừ chi trả nợ gốc ngân sách địa phương 1.150.547 triệu 
đồng thì kết dư thực tế ngân sách địa phương là 998.028 triệu đồng, gồm:

a) Kết dư ngân sách cấp thành phố: 103.929 triệu đồng.
b) Kết dư ngân sách cấp quận, huyện: 784.756 triệu đồng.



c) Kết dư ngân sách phường, xã : 109.343 triệu đồng.

2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2019

a) Kết dư ngân sách thành phố là 103.929 triệu đồng: Được trích năm mươi phần 
trăm (50%) chuyển vào quỹ dự trữ tài chính với số tiền là 51.964,5 triệu đồng; số còn 
lại 51.964,5 triệu đồng chuyển vào thu ngân sách thành phố năm 2020.

b) Kết dư ngân sách quận, huyện và ngân sách phường, xã: Kết chuyển một trăm 
phần trăm (100%) vào thu ngân sách năm 2020 tương ứng với mỗi cấp ngân sách.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-
2021, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 
thông qua./.

      CHỦ TỊCH
Lương Nguyễn Minh Triết

   


