UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

Số: 1803 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Lắk, ngày 10 tháng 08 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công khai điều chỉnh quyết toán
ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
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 thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối
với các cấp ngân sách;
Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Khóa IX - kỳ họp bất thường về phê chuẩn điều
chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu và thuyết minh điều chỉnh quyết toán
ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk (theo các biểu mẫu và thuyết
minh quyết toán kèm theo).
Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính;
Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,
thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định
này, kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài chính (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Cơ quan các đoàn thể của tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng thuộc VP UBND tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KT (Ch- 07b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Nghị

PHỤ LỤC THUYẾT MINH
Điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk
(Kèm theo Quyết định số 1803 /QĐ-UBND ngày 10 tháng 08 năm 2020 của UBND tỉnh)
Căn cứ Công văn số 1843/BTC-NSNN, ngày 21/02/2020 của Bộ Tài chính
về việc rà soát quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; trong đó: Bộ Tài chính
đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk rà soát, bổ sung, tổng hợp một số nội dung thay đổi
về số liệu thu, chi và vay ngân sách địa phương (do điều chỉnh tăng thu chuyển
giao từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa
phương theo hình thức ghi thu - ghi chi nguồn vốn vay ngoài nước năm 2018, do
bổ sung thêm khoản vay từ nguồn Chính phủ vay về cho địa phương vay lại);
Sau khi tổng hợp điều chỉnh, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét, phê
chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk tại
Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 (gọi tắt là Nghị quyết số 06/NQHĐND) thay thế cho Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 (gọi tắt là
Nghị quyết số 39/NQ-HĐND), cụ thể như sau:
I. Về thu ngân sách nhà nước năm 2018
1. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn: 5.876.713 triệu
đồng (không thay đổi so với số quyết toán tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND),
bao gồm:
a) Thu nội địa: 5.671.873 triệu đồng.
b) Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 204.840 triệu đồng.
2. Tổng thu ngân sách địa phương: 17.628.831 triệu đồng (tăng 12.569
triệu đồng so với số quyết toán tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND), bao gồm:
a) Thu được hưởng 100% và phân chia giữa các cấp ngân sách: 5.230.129
triệu đồng.
b) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 10.285.743 triệu đồng, trong đó:
- Thu bổ sung cân đối ngân sách: 7.401.835 triệu đồng;
- Thu bổ sung có mục tiêu: 2.883.908 triệu đồng.
c) Thu kết dư ngân sách năm trước: 351.624 triệu đồng.
d) Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 1.690.599 triệu đồng.
e) Thu từ các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách: 49.740 triệu đồng.
f) Thu từ các khoản huy động đóng góp: 18.780 triệu đồng.
g) Thu vay từ nguồn Chính phủ vay cho vay lại: 2.216 triệu đồng.
II. Về chi ngân sách địa phương

Tổng quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2018 là 17.154.202 triệu
đồng (tăng 12.569 triệu đồng so với số quyết toán tại Nghị quyết số 39/NQHĐND), bao gồm:
1. Tổng chi trong cân đối ngân sách địa phương: 12.500.732 triệu đồng,
trong đó:
- Chi đầu tư phát triển: 1.870.390 triệu đồng;
- Chi thường xuyên: 10.628.902 triệu đồng;
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương: 1.440 triệu đồng.
2. Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện một số
mục tiêu nhiệm vụ: 1.971.311 triệu đồng.
3. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 2.456.087 triệu đồng, trong đó:
Ngân sách cấp tỉnh 1.949.413 triệu đồng, ngân sách cấp huyện 442.682 triệu
đồng, ngân sách cấp xã 63.992 triệu đồng.
4. Chi nộp ngân sách cấp trên: 84.572 triệu đồng.
5. Chi trả nợ gốc: 141.500 triệu đồng.
III. Kết dư ngân sách địa phương năm 2018 (sau khi đã trừ chi trả nợ
gốc): 474.629 triệu đồng (không thay đổi so với số quyết toán tại Nghị quyết số
39/NQ-HĐND), trong đó:
- Ngân sách cấp tỉnh: 945.796.662 đồng (làm tròn 946 triệu đồng);
- Ngân sách cấp huyện:
- Ngân sách cấp xã:

373.903 triệu đồng;
99.780 triệu đồng.

IV. Xử lý kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2018
Thực hiện theo quy định tại Điều 72 của Luật ngân sách nhà nước, xử lý
kết dư ngân sách cấp tỉnh 945.796.662 đồng (Chín trăm bốn mươi lăm triệu, bảy
trăm chín mươi sáu nghìn, sáu trăm sáu mươi hai đồng) như sau:
- Trích bổ sung Quỹ dự trữ tài chính địa phương (50%): 472.898.331 đồng.
- Số còn lại hạch toán thu ngân sách cấp tỉnh năm 2019 là 472.898.331
đồng.
Số kết dư ngân sách cấp tỉnh trên không thay đổi so với số quyết toán tại
Nghị quyết số 39/NQ-HĐND và đã được Kho bạc nhà nước Đắk Lắk hạch toán
theo quy định.

