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sos.c05  /TTr-UBND Quáng Tn, ngày  01  tháng  4Znäm  2020 

TO TRINH 
V/v D ngh diu chnh Ngh qut Phê chun quyt toán thu ngân sách nba 

nir&c trên dla  bàn; Quyêt toán thu, chi ngân sách dja phtnrng 
tinh Quãng Tr näm 2018 

KInh gCri: Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj 
KhóaVII-k'h9pth1r 19 

CAn cr Lust  T chirc chmnh quyn dja phwmg ngAy 19/6/2015; 

CAn cr Lust NgAn sách nhà nuâc ngày 25/6/20 15; 

CAn cir Nghj djnh s6 31/2017/ND-CP ngày 23/3/2017 cüa Thu tuàng 
ChInh phü; 

CAn ci Ngh djnh s 163/2016/ND-CP ngày 21 /12/2016 cüa ChInh phü 
quy djnh chi ti& thi hành mt so diéu cUa Lut ngân sách nhà nuâc; Thông tu 
342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 cUa B Tài chInh quy djnh chi tiêt Va huOng 
dn thi hành mt so diêu cüa Nghj djnh so 163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 
cüa ChInh phü quy djnh chi tiët thi hành mt so diêu cüa Lut ngân sách nhà 
nuOc; 

Cn c(r Nghj quyt s 21/NQ-HDND ngày 14/12/2017 ctia Hi dng nhân 
dan tinh khóa VII k' h9p thir 6 ye dir toán thu ngân sách Nhà nuic trén dja bàn, 
chi ngân sAch dja phuong nAm 2018; 

Ngày 06/12/2019, Hi dng nhân dAn tinh ban hành Nghj quyt so 32/NQ-
HDND ye vic phé chuân quyét toAn thu ngAn sách nhà ni.rc trén dja bàn, quyêt 
toán thu, chi ngAn sách dja phucing tinh QuAng Tr nAm 2018; 

Thirc hin Cong vAn sé 2169/BTC-NSNN ngày 28/02/2020 cüa B Tâi 
chInh ye vic rà soAt quyêt toán ngân sách nhà nuOc nAm 2018; KBNN Quáng 
Trj có vAn bàn s 142/KBQT-KTNN ngày 12/3/2020 Va SO 21 2/KBQT-KTNN 
ngày 2 1/4/2020 ye vic giãi trInh sO thu vin trçi tr ngân sách Trung wing nAm 
2018 (sao gi'i kern). 

Sau khi xAc djnh dung ngun vin trci và hach  toán diu chinh, ngun thu 
vin trci ngAn sAch Trung wing là 1.901 triu dông, tAng 1.204 triu dOng so vOi 
so dA tong hçip quyêt toán nAm 2018 duçic HDND tinh phé chuân là 697 triu 
dong, dn den tOng nguôn thu NSNN nAm 2018 tAng 1.204 triu dông. 

Nguyen nhãn: Kho bc Nhà nuâc QuAng Tr xác djnh hch toán nhni 
nguOn ghi thu ghi chi vOn vin trçl thAnh von vay nên khong h?ch  toAn dông thai 
but toAn ghi thu vin tr? ngAn sAch Trung Lrong. 

Theo do, Tng ngun thu NSNN trên dja bàn nAm 2018 sau diu chinh là 
4.773.279 triu dong', trong dO thu can dôi ngân sách nhà nu'&c trên dja bàn: 

So dà phê chun là 4.772.075 triu dOng — chi tit theo biu sO 50 kern theo ti Ngh quyEt sO 32/NQ-1-IDND 
ngày 06/12/2019 cOa Hôi dông nhân dan tinh 



2.727.435 triu dng, tang 1.204 triu dng. (Sá dâ phê chudn tgi Ngh/ quyIt s 
32/NQ-HDND ngày 06/12/2019 cãa Hôi dOng nhdn dan là 2.726.231 triu dong). 

D Co c so Phê chun s6 1iu quyt toán ngân sách nhâ nuOc näm 2018 
cUa tinh Quãng Trj sau khi diêu chinh; UI3ND tinh kInh dé nghj Hôi dông nhân 
dan tinh xem xét diêu chinh Ngh quyêt, cu the nhu sau: 

NOi dung dä phê chun t?i  Nghj quyt s 321NQ-HDND ngày 06/12/2019: 

'1. Thu can ddi ngân sách nhà rnröc trên dia bàn: 2.726.23/ triu a'dng." 

Be ngh diu chinh: 

"1. Thu can ddi ngán sách nhà nithc trên dja bàn: 2.727.435 trieu tthng 
(tang 1.204 fr&u dông,) 

Dng thai thay tM bilu s6 50 kern theo Nghi quylt 

Các nói dung con lcd gii nguyen nhu' Nghj quyEt sd 32/NQ-HDND ngày 
06/12/2019 cüa H3i dóng nhán dan tinh. 

UBND tinh kInh trInh Fbi dng nhân dan tinh xem xét, diu chinhNghj 
quyet so 32/NQ-HDND tinh ngày 06/12/20 19 cüa Hôi dong nhân dan tinh ye vic 
phé chuân quyet toán thu ngân sách nhà nuOc trên dja bàn, quyêt toán thu, chi 
ngân sách dja phtrng tinh Quãng Trj näm 2018. 

(Dir tháo Nôi dung Nghj quylt diu chinh và biu so 50 giri kern theo) 

UBND tinh kInh trInh Hi dng nhân dan tinh xem xét, phê chuAn./. 

Nol nhân: TM.UY BAN NHAN DAN 
- Nhu trên; CHU TICH 
- CT, các PCT IJBND tinh; 
- SàTài chInh; 
-Liru:VT,TM. 

Vö Van Htrng 





Thud tiêu th%I dc bit hang hóa, djch vi 
trong nirâc 

3.3 

Thus thu nhap doanh nghip 3.2 

Thud giá trj gia tang 3.1 

Thu khác 2.7 

Thu tCr thu nhp sau thu 2.6 

Thu tin thué mt d&, mt rnràc, mt bin 2.5 

ThuA tài nguyen 2.4 

Thu tiêu thi dc bit hang hóa, dlch  vi 
trong niràc 

2.3 

Thu thu nhp doanh nghip 2.2 

Thud tiéu thi dc bit hang hOa, djch vi 
trong nuâc 

1.3 

Biu mu s6 50 

GUON THU NGAN SACH NRA NU%C TREN DIA BÀN 
THEOLiNHVIJ'CNAM2O18 

/TTr-UBND ngày  Olthang.42rzarn  2020 cza Uy ban nhdn dan tinh Quáng Tri) 

Don v/: Triu &ng 

(Kern 

Drtoán Quyt toän So sánh (%) 
Tong thu 

NSNN 
Thu NSDP Tang thu 

NSNN Thu NSDP Tng thu 
NSNN 

Thu NSDP 

I 2 3 4 5 =3/i 6 =4/2 

2.597.000 1.984.820 4.773.279 4.231.249 184% 213% 

2.597.000 1.984.820 2.727.435 2.185.405 105% 110% 

2.295.000 1.984.820 2.380.119 2.143.633 104% 108% 

210.000 2 10.000 180.777 180.777 86% 86% 

177.000 177.000 142.328 142.328 80% 80% 

12.000 12.000 12.234 12.234 102% 102% 

0 0 0 0 

21.000 2 1.000 26.2 15 26.2 15 125% 125% 

0 

0 

82.000 82.000 94.785 94. 785 116% 116% 

68.600 68.600 79.903 79.903 116% 116% 

10.000 10.000 13.25 1 13.250 133% 133% 

600 600 212 212 35% 35% 

2.800 2.800 1.420 1.420 51% 51% 

14.000 14.000 14.839 14.839 106% 106% 

3.000 3.000 8.258 8.258 275% 275% 

11.000 11.000 6.581 6.581 60% 60% 

2.1 

1.6 

1.5 

1.4 

STT 

2 

1.2 

1.1 

A 

A 

I 

Thu gia trj gia tang 

Thu t& khu vrc DN1IN do dja phtxong 
quãn 1 (2) 

Thu khác 

Thu tin thuô mt dAt, mt ntràc, mt bin 

Thud tài nguyôn 

Thu thu nhp doanh nghip 

Thus giá tn gia tang 

Thu tir khu vi.rc DNNN do trung i.rong 
quân 1' 

Thu ni dja 

TONG THU CAN DOi NSNN 

TONG NGUON THu NSNN 
(A+B+C+D) 

B 

Ni 

Thu tr khu virc doanh nghip có v6n dAu 
Pr ntràc ngoài 

3 



STT Ni dung 
Dir toán Quyt toán So sãnh (%) 

Tong thu 
NSNN 

Thu NSDP 
Tong thu 

NSNN 
Thu NSBP 

Tang thu 
NSNN 

Thu NSIW 

3.4 Thud tài nguyen 

3.5 Thu tin thuê mt dt, mt niiàc, mat bMn 

3.6 Thu khác 

4 Thu tr khu vi,rc kinh t ngoài qu6c doanh 
779.500 779.500 716.973 716.973 '92% 92% 

4.1 ThuE giá tn gia tang 
488.200 488.200 503.081 503.081 103% 103% 

4.2 Thud thu nhp doanh nghip 
70.600 70.600 46.257 46.257 66% 66% 

4.3 
Thu tiêu thi dc bit hang hOa, djch vi 
trongrn.ràc 177.100 177.100 134.880 134.880 76% 76% 

4.4 Thu tài nguyen 
35.200 35.200 32.755 32.755 93% 93% 

4.5 Thu tin thué mt dat, mt ntràc, mt bin 
0 

4.6 Thu khác 
8.400 8.400 0 0 

5 Thu thu nhp cã nhân 
78.000 78.000 74.756 74.756 

96% 96% 

6 Thue bão vç mm trithng 
397.500 147.870 242.457 89.255 

'61% 60% 

Thus BVMT thu tit hang hóa san xuAt, 
kinh doanh trong ntthc 147.870 147.870 89.255 89.255 

60% 60% 

Thue' B VMT thu lit hang hóa nhçp khdu 
249.630 153.202 

61% 

7 L phi tnràc ba 
127.000 127.000 139.490 139.490 

110% 110% 

8 Thu phi, I phi 
74.000 60.000 61.652 42.68 1 

83% 71% 

Phi và 1phi trung wcmg 
14.000 18.783 

134% 

Phi Va 1phI tinh 
36.280 36.280 18.305 18.305 

50% 50% 

Phi và 1phI huyn 

23.720 

18.730 18.730 
79% 79% 

Phlvà 1phix, phzth'ng 
23.720 5.649 5.649 

9 Thu sCr di,ing dat nông nghip 
30 30 182 182 

605% 605% 

10 Thua sr di,ing dat phi nông nghip 
3.645 3.645 4.86 1 4.861 

133% 133% 

11 Tin cho thuê dat, thue mt rnrâc 
17.085 17.085 2 1.394 21.394 

125% 125% 

12 Thu tMn si di,ing dt 
370.000 370,000 607.170 607. 170 

164% 164% 

13 
Tthn 
hiru 

cho thue vã tin ban nba a thuOc sâ 
nhà rnràc 0 0 144 144 



Du toán Quyt toän So sänli (%) 
STT Ni dung Tang thu 

NSNN 
Tng thu 

NSNN 
lông thu 

NSNN 
Thu NSDP Thu NSDP Thu NSDP 

Thu tr hot dng x s kMn thi& 14 97% 97% 35.000 35.000 34.109 34. 109 

Thu tin cp quyM khai thác khoáng san 15 152% 126% 13.240 8.690 20.094 10.921 
Trong do: - Gicp phep do Trung ucrng 
cap 0% 0% 6500 1.950 
- Gidy phép do Uy ban nhán dan 4 
tinh c&'p 0% 0% 6740 6.740 

16 Thu khác ngân sách 174% 220% 80.000 38.000 138.895 83.754 
Trong dO: - Thu khác ngOn sac/i trung 
zsong 0% 

42.000 
Thu tin pht (không k pht ATGT, pht 
tai x) 22.805 7.380 

Thu pht ATGT 
36.563 683 

Thu tjch thu (khOng k tjch thu ti xâ) 
10.000 6.687 

Tr.dO: Tic/i  thu chóng 1gu 

Thu tin ban hang hoá vt tir dir tr1 
0 0 

Thu ban, cho thuê tài san 
0 0 

Thu thanh I nha lam viêc 
763 718 

Thu tin cho thuê quay ban hang 
35.218 35 .218 

Thu hi các khoãn chi näm tnràc 
25.939 25 .740 

Thu khác con 1i (không k thu khác ti 
xà) 7.607 7.328 
Thu tfr qu5' dt cong Ich, hoa lqi Cong san 
khác 

17 133% 133% 8.000 8.000 10.677 10.677 

Thu hi v6n, thu c tCrc 18 

Lqi nhun &rçrc chia cüa Nhà rnrâc và lqi 
nhun sau thus cOn lai sau khi trich 1p 
các qu ca doanh nghip nhã nucc 19 6.000 6.000 16.864 16.864 

Chnh 1ch thu chi Ngãn hang NIià ni.ràc 20 

Thu Urdu thô II 

Thu tfr hoyt dng xut nhâp khu Ill 302.000 0 303.766 123 101% 

Thu xuát khu 1 163% 
50.000 81.383 

Thu nhp khu 2 17% 
50.500 8.547 

Thus tiôu thz dc bit thu tr hang hOa 
nhp khu 3 4% 

32.500 1.355 



STT Ni dung 
Dir toán Quyt toán So sãnh (%) 

Ting thu 
NSNN 

Thu NSDP 
lông thu 

NSNN 
Thu NSDP 

Tng thu 
NSNN 

Thu NSDP 

' 
Thud bão v môi tnrng thu tCr hang hóa 

nikh.0 0 105 
Thus gia lrj gia tAng thu tfr hang hóa nhp 
K!lau 169.000 207.393 

123% 

6 Phi và 1 phi khác hãi quan 
0 

7 Thukhác 
4.983 123 

IV Thu vin trçx 
1.901 0 

V Thu tr huy dng, !Ong gOp 
41.649 41.649 

B T1{U T1J' QU'' DV TRU TA! CHLNH 

C THU KET DU NAM TRUOC 
397.206 397.206 

D 
THU CHUYEN NGUON TU NAM 
TRIJOC cmjyErj SANG 1.648.638 1.648.638 



BEN ::ay:.i. 
Chuy'n  

Lmi h so sô  

A J2cd 

Be Tài 

A. 

BO TA! CHINH CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
De'c Ip - flr do - Hnh phüc 

   

      

S: /BTC-NSNN 
V/v rà soát quy& toán ngâri 

• çrcnäm2018 
SO TA! CH(NH TNH QUANG TR! I 

Ha Nç5i, ngày ' ttháng 02 nám 2020 

KInh gài: U ban nhãn dan tinh Quâng Trj. 

chInh nhãn dugc báo cáo quyêt toán thu ngan sách nhà nu&c trén dja 
bàn, quyêt toán thu, chi ngan sách dja phixcing nàm 2018 cüa tlnh Quàng Tn và Nghi 
quyêt so 32/NQ-HDND ngày 06/12/2019 cüa He'i  dOng nhãn dan tinh Quáng Tn ye 
vic phé chuán quyêt toàn ngãn sách nhà nizâc näm 2018; can ci quy djnh cüa Lut 
Ngãn sách nha nithc näm 2015 và các van bàn htng dan thirc hin, Be'  Tài chInh sê 
tong hçp quyêt toàn ngán sách cüa Tinh dê báo cáo ChInh phü trmnh Quoc he'i phê 
chuãn; dông thai, có me't so kiên, dê nghj nhu sau: 

1. T&ig thu can d& ngán sách nhà rnr&c là 2.726.810 triu dng, do s thu viên 
trq NSTW hch toán cao han 579 triu dông so v&i dja phi.rong báo cáo. VI 4y, dé 
ngh Tinh tong hqp day dü khoãn thu vin trci vào thu NSNN. 

2. Kt dix ngãn sách dja phi.rang là 497.595 tniu dng; không k be'i  thu là 
73.855 triu dong, ket dix NSDP la 571.450 triu dong, bang so da phixang phe 
chuân quyêt toán NSNN nAm 2018. 

3. D& vâi viêc thirc hin kt luân cUa KTNN: 

Di von quyt toán ngãn sách näm 2017: Tinh Quáng Trj dã thirc hin các 
kêt 1un, kiên nghj cüa Kiêm toán Nhà nizac dt 93%. VI 4y, dé ngh Uy ban 
nhân dan Tinh chi do các ccr quan lien quan tiêp tiic thirc hin cac két 1un, kiên 
ngh cüa Kiêm toán Nba nu&c tai  các van bàn có lien quan va dé nghj cUa Be'  Tài 
chinh ti Van bàn s 12344/BTC-KBNN ngày 16/10/2019; dông thai có báo cáo kêt 
qua thirc hin giri ye Be' Tài chmnh và Kiêm toán Nba nithc. 

Be' Tài chmnh thông báo d U' ban nhân dan tinh Quáng Tr bMt và chi dao 
CáC Ca quan lien quan to chüc thirc hin. Dôi vâi các ne'i dung can giâi trInh, 
thuyêt minh dé nghj gl.'ri báo cáo ye Be' Tài chInh (Vi Ngãn sách nhà niicic) tnràc 
ngày 06/3/2020./.Y 

KT. BQ TRUNG 
Noi nhn:' Tilt TRIXÜNG 

. 

o. •' 
' . 

oàngAnhTnn 

- Nh.r trén; 
- STC tinh Quâng Trj; / 
- KBNN Quãng Tn; 
- KBNN; 
- Ltru: VT, NSNN (Gb). 



KHO BJC NRA NifOc 
KIlO BAC  NBA NTIOC QUANG mi 

St:442' /KBQT-KTNN 
V/v giài trInh so thu vin trçi tr 

am 2018. 

CQNG HOA XAHOI CH(J NGI]IA vrr NAM 
Dc 1p - Ttr do - IIanh phüc 

Quáng Trj, ngày,j,, tháng 03 nám 2020 

- 

 

SG TAI CHJNH TLNH Q 

  

A' -. Kill 
DBI\ Ngày:.i/3 Z 
Chuy..Thuc. .hi4n. 
It/u hO 

gri: Sâ Tài chInh tinh Quãng Trj. 

ông van s 2169/BTC-NSNN ngày 28/2/2020 cUa BO Tài chInh 
uyt toán Ngân sách nhà ni.róc näm 2018, KBNN Quâng Trj giái 

trmnh s viên tro tir NSTW näm 2018 nhix sau: 

S lieu tng thu NSNN näm 2018 (dn ngày 21/10/2019) cung c cho S& tài 
•chInh là: 13.993.544.552.852d; s1iu Quy& toán NSNNnäm 2018 (sau thai dim 
30/11/2019) là 13.994. 123.732.552d, nh.r 4y s 1iu quyt toán chêch 1ch ion 
han s 1iu d cung cp là: 579.179.700d. 

Nguyen nhân cüa chênh loch s 1iu néu trên là do KBNN Quâng Trj (KBNN 

Dakrông) xác djnh htch toán nhm ngun ghi thu ghi chi vn vin trçx thành v6n 
vay nên không hch toán dng th&i but toán ghi thu vin trci. Sau thai dim cung 

V I ' . F ' p F .. . , ' cap bao cao cho Scx Tai chrnh, don v ra soat phat hiçn va dieu chmh tt.r von vay 
sang vn vin trq dng thai hach  toán b sung but toán ghi thu vn vin tip 
NSTW, dn dn tang s 

lieu quy& toán thu NSTW là 579.179.700 dng. 

Trên day là giài trInh cüa KBNN Quâng Trj, d nghj SO tài chInh phM hçxp 
tng hcp trinh B./. 

Noinhân: 
-NIn.rtrén; 
- Urn: VT, KThN.(ihj9  

KT.GIAMDOC 
PHOGIAMDOC 



• •; : kL4 

* 
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KHO BC NHA NTJOC CONG HOA xA HQI Cl-lu NGHIA V1T NAM 
KilO BAC NBA N1Jt QUANG IR! DçIc 1p - Ttr do - Hank phüc 

SA/KBQT-KTNN 

sO ______ thu viên trç
Quang Tr, ngày 4  flióng 04 nain 2020 

NSTW1iam 2018. 

tN Njay:c3  '2-p.  ' 
ChVip 

Knp gin: S& Tài chInh tinh Quáng Trj 

Luu nô s s Q.ua.cAnJác rà soát thâm djnh quyêt toán ngân sách ithã nithc ram. 2018 cüa 

Kho bac  Nhà nithc, s 1iu quyt toán thu Ngân sách trung uong có sr thay di, 

KBNN Quàng Trj giãi trInh s lieu chênh 1ch quy& toán 2018 nhir sau: 

S 1iu quy& toán thu NSNN näm 2018 (sau th&i dim 30/11/2019) dã gi 

cho Sâ Tâi chmnh: là 13.994.123.732.552d; so 1iu quyêt toán thu NSNN näm 2018 

(dan thai dim 0 1/3/2020) là: 13.994.749.050.652d, nhu vty s 1iu quyt toán dn 

th&i dim 0 1/3/2020 chênh 1ch lan hn so 1iu dã cung cp là 625 .318.100d 

Nguyen nhân cüa chênh lch so 1iu nêu trên là do KBNN Quãng Tr xác djnh 

hch toán nhm nguôn ghi thu ghi chi von vin trçl thành vOn vay nén không htch 

toán dOng thi but toán ghi thu vin trçi. Tháng 2/2020, KBNN Trung i.rong rà soát 

thm djnh quyt toán ngân sách nhà nu&c nãm 2018 phát hin sO 1iu nguOn vOn 
vay ngoâi nuâc theo hinh thi'rc ghi thu ghi chi dôi chiu vai Bô Tãi nguyen môi 

trtthng Co phát sinh chênh 1ch, do do KBNN Quãng Trj dã kim tra và diu chinh 

t1r von vay sang vOn vin tr? dOng thai hch toán bO sung but toán ghi thu vOn vin 
tro NSTW, dn dn tang sO 1iu quyt toán thu NSTW là 625.31 8.1 oOd. 

Cu th các dix an sau: 

+ Van phOng KBNN tinh: Dr an "LOng ghép báo tOn da dng sinh h9c, thIch 

1mg vâi bin dOi khI hu và quãn 1 rung bn ving cánh quan Trung Tnthng Son 

Vit nam"- ma DVQHNS 1115441, so tin 485.250.600d 

+ KBNN Dakrông: Ban quân 1 báo tOn thiên nhiên. Dakrông - ma DVQHNS 

1063463, sO tin: 140.067.500d 
Trén day là giâi trInh cüa KBNN Quâng Trj, d nghj Sâ TfIi chmnh tOng hçip 

bO sung vào sO 1iu quyt toán 2018 trInh Bô Tài chinh././\&Q 

Noi nIzIn: 
- Nhu trên; 
- Liru: VT, KT.a 1) 

KT. ClAM rOc 

 

Hoàng Van H6a 





HO! BONG NHAN DAN CQNG HOA XA 1191 cHU NGHIA VIT NAM 
TINU QUANG TRI B)c Ip - Tir do  - Hmnh phüc 

INQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng 12 näm 2020 

DV THAO 

  

NGH! QUYET 
Ye Phê chuân Iieu chinh quyt toán thu ngân sách nhã nu'oc trên dla  bãn 

quyt toán thu, chi ngân sách da phirong tinh Quãng Tr! nãrn 2018 

HQI BONG NHAN DAN TIM! QUANG TR! 
KHOA VII, K( HQP THU 19 

Can c&Ludt T6 chzc chInh quyn djaphztong ngày 19/6/2015; 
Can c& Luát Ngán sách nhà nzthc ngày 25/6/2015; 
Can czNghi djnh s 3 1/201 7/ND-CF ngày 23/3/2017 cza ChInh phz Ban 

hành Quy ché 4p,  tMm tra, quyêt djnh Ice hoçich tài chInh 05 nàm dia phirong, 
Ice hogch c'âu lit cong irung hgn 05 nám a'ja phutrng, kê hoich tài chInh - ngdn 
sách nhà nzr&c 03 nàm dja phu'ong, dir loan và phân bô ngán sách ma phu'cng, 
phê chuân quyet toán ngán sách diaphirong hang nam; 

Can cz'r các Nghj quylt sá 21/NQ-HDND ngày 14/12/2017 cüa H5i dng 
n/ian dan tinh khóa VII /9) hop th& 6 ye dir tothn thu ngán sách Nhà ,nróc trên dia 
bàn, chi ngân sách d.ia phucing nãm 2018, so 18/NQ-HDND ngày 08/12/2018 ye 
phê chuán quyêt toán ngán sách nhà nirác tinh Quáng Tri nàm 2017; 

Sau khi xemxét Ta trInh s /TTr-UBND ngày tháng 11 näm 2020 
cáa UBND tin/i ye viêc dé nghj Phê chuán báo cáo diêu chinh quyet toán thu 
ngdn sách Nhà nwác, chi ngán sách dia phirong nám 2018; Báo cáo thdm tra 
cüa Ban kinh tê ngân sac/i HDND tinh và j  kiên cza dai biéu HDND tinh, 

QUYET NGHI: 

Diu 1. Ph chun diu chinh quyt toán thu ngân sách nhá nuâc trên dja 
bàn, quyét toán thu, chi ngân sách dja ph.rng tinh Quãng Tn närn 2018 vài các 
nOi dung nhu sau: 

1. Thu can di ngân sách nhà nuâc trén da bàn 2.727.436 triu dng (s 
dã phê chuân 2.726.231 triu dông, tAng 1.204 triu dông). 

(Thay thi bilu s6 50 cza N?hj quylt s6 32/NQ-HDND ngày 06/12/2 019 
cüa Hi dong nhán dan tinh, cO biêu kern theo Nghi quyet) 

- Các nOi  dung con 1i gict nguyen nhu Nghj quyt s 32/NQ-HDND ngày 
06/12/2019 cüa HOi  dong nhAn dan tinh. 

Diu 2. 
1. Giao liJy ban nhân tinh cong khai diu chinh quyt toán ngân sách Nhâ 

nuâc tinh QuAng Tr nAm 2018 và trien khai thuc hiên theo quy djnh cüa Luât 
Ngân sách Nhà ni.ràc. 



2. Th.thng trijc Hi dng nhân dan, các ban Hi dng nhân dan, các to 
chrc di biu Hi dOng nhân dan, dja biêu HQi dOng nhân dan tinh phôi hçp Uy 
ban Mat trn To quoc Vit Nam tinh và các to chirc chinh tn - x hOi  giám sat 
thire hin Nghj quyêt. 

Nghj quyt nay d duqc HOi  dng nhân dan tinh Quãng Tn Khóa VII, k' 
h9p thcr 19 thông qua ngày tháng 12 näm 2020 và có hiu 1rc thi hành kê tCr 
ngày thông qua.!. 

Nui nhân: 
- Bô KHDT, BTài chfnh; 
- TVTU, TI 1-IDND, IJBND, UBMTTQVN tinh; 
- Doãn DBQH tinh, lAND, VKSND tinh; 
- Các Sà, ban, ngAnh cp tinh; 
- U HDND, UBND cap huyn; 
- DB HDND tinh; 
- Luu: VT, KThS. 

CHU TICH 

Nguyn Bang Quang 
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