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V/v nguồn thu ngân sách địa 

phương năm 2019 để thực hiện 

cải cách tiền lương năm 2020. 

 

 

Kính gửi: Bộ Tài chính. 

 

Căn cứ Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; Quyết 

định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao 

dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; Thông tư số 88/2019/TT-BTC 

ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2020; thưc̣ hiêṇ các Công văn của Bộ Tài chính về việc 

nguồn thu Ngân sách địa phương năm 2019 để thực hiện cải cách tiền lương năm 

2020: Công văn số 2810/BTC-NSNN ngày 13/3/2020; Công văn số 8917/BTC-

NSNN ngày 24/7/2020; Công văn số 1145/BTC-NSNN ngày 02/02/2021; 

Căn cứ kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2019 (số liệu kết 

xuất ngày 31/01/2020), sau khi rà soát, đối chiếu, UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo 

Bộ Tài chính về nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2019 dành để thực 

hiện cải cách tiền lương năm 2020 như sau: 

1. Thực hiện thu ngân sách địa phương năm 2020 (không kể thu chuyển 

giao ngân sách các cấp và các khoản không có trong công thức): 4.904.181 triệu 

đồng, bằng với số Bộ Tài chính xác định. 

(Có biểu số 01 xác định thu ngân sách địa phương, nguồn tăng thu ngân 

sách địa phương năm 2019 để thực hiện cải cách tiền lương năm 2020 của tỉnh 

Lạng Sơn kèm theo). 

2. Số liệu các khoản không tính cân đối thu ngân sách địa phương 

Tỉnh Lạng Sơn xác định là 2.033.190 triệu đồng, cao hơn so với số Bộ Tài 

chính xác định là 439.098 triệu đồng (Bộ Tài chính xác định là 1.594.092 triệu đồng).  

Nguyên nhân chênh lệch do tỉnh Lạng Sơn loại trừ thêm các khoản thu: 

một phần thu hồi các khoản chi năm trước đã chi, thu kết dư, thu tiền phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, kinh phí giảm trừ tăng thu – 

thu khác do đã cấp trở lại cho các đơn vị, thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường 

(hạch toán trong thu khác ngân sách). Trong đó: 

2.1. Thu hồi các khoản chi năm trước: 37.842 triệu đồng. Bao gồm:   

- Kinh phí thu hồi cấp chi lương đã được kết cấu trong giá dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 36.442 triệu đồng. Trong năm, tỉnh đã sử dụng 

nguồn kinh phí thu hồi cấp chi lương đã được kết cấu trong giá dịch vụ để bổ 

sung chi ngân sách nhà nước cho sở Y tế theo Quyết định số 2689/QĐ-UBND 
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ngày 27/12/2019: 7.815 triệu đồng và Quyết định số 1687/QĐ-UBND ngày 

30/8/2019: 34.229 triệu đồng. (Chi tiết theo biểu số 02 đính kèm, photo gửi kèm 

quyết định, chứng từ liên quan). 

- Thu hồi kinh phí giải phóng mặt bằng một số dự án của thành phố Lạng 

Sơn: 1.400 triệu đồng. 

2.2. Thu kết dư: 387.933 triệu đồng. Số kết dư ngân sách địa phương của tỉnh 

bao gồm các khoản tăng thu ngân sách; thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết 

chưa phân bổ và các chế độ, chính sách còn dư chưa chuyển nguồn. Trong năm 

2019 và năm 2020, tỉnh đã hoàn trả về ngân sách trung ương: 63.016 triệu đồng. Số 

còn lại:  324.917 triệu đồng, tỉnh đã  sử dụng toàn bộ bao gồm các nội dung chi (Chi 

tiết theo biểu 03 đính kèm, photo gửi kèm quyết định, chứng từ liên quan): 

- Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương: 28.366 triệu đồng. 

- Thực hiện một số chính sách an sinh xã hội: 15.005 triệu đồng. 

- Chi đầu tư: 176.595 triệu đồng. Trong đó: Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử 

dụng đất: 41.810 triệu đồng; chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết: 504 triệu đồng. 

- Bù hụt thu ngân sách: 12.263 triệu đồng. 

- Chi thường xuyên khác (ngoài phần an sinh xã hội): 61.667 triệu đồng. 

- Kinh phí các huyện nộp trả ngân sách tỉnh: 31.021 triệu đồng (Chi tiết 

theo biểu 04 đính kèm, photo gửi kèm quyết định, chứng từ liên quan).  Bao gồm 

các nội dung: 

(1) Kinh phí đã nộp trả về Trung ương trong năm 2020: 22.797 triệu đồng. 

Đây là kinh phí còn dư của các chế độ, chính sách an sinh xã hội do Trung ương bổ 

sung không thực hiện hết, các huyện nộp trả về ngân sách tỉnh trong năm 2019, tồn 

tại kết dư ngân sách tỉnh năm 2019. Tỉnh đã thực hiện nộp trả về ngân sách Trung 

ương trong năm 2020, năm 2021 theo các giấy nộp trả ngân sách cấp trên: số 

02/2020 ngày 26/8/2020: 13.384 triệu đồng; số 03/2020 ngày 06/11/2020: 1.777 

triệu đồng; số 01/2021 ngày 25/3/2021: 7.636 triệu đồng. 

(2) Kinh phí đã chi cho các nhiệm vụ tương ứng theo quy định: 7.977 triệu đồng: 

(+) Kinh phí giảm trừ giá dịch vụ y tế: 6.783 triệu đồng. Đây là kinh phí 

thu hồi cấp chi lương đã được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

bảo hiểm y tế. Trong năm, tỉnh đã sử dụng nguồn kinh phí thu hồi cấp chi lương 

đã được kết cấu trong giá dịch vụ để bổ sung chi ngân sách nhà nước cho sở Y tế 

theo Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 27/12/2019: 7.815 triệu đồng và Quyết 

định số 1687/QĐ-UBND ngày 30/8/2019: 34.229 triệu đồng. 

(+) Kinh phí cải cách tiền lương (giảm biên chế theo Nghị quyết 18, Nghị 

quyết 19): 866 triệu đồng. Đây là kinh phí tiền lương dư do thực hiện tinh giản 

biên chế, các huyện nộp trả để tỉnh bổ sung nguồn cải cách tiền lương. Tại báo 

cáo tiền lương, Bộ Tài chính cũng đã trừ khoản kinh phí này. 

(+) Kinh phí giá dịch vụ vệ sinh môi trường (các xã nộp vào ngân sách 

huyện để chi cho công tác môi trường): 328 triệu đồng. Số thu được để chi cho 

công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tại Quyết định chi số 2387/QĐ-
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UBND ngày 06/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc giao bổ 

sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các huyện, kinh phí sự 

nghiệp môi trường năm 2018, năm 2019. 

(3) Kinh phí các chế độ an sinh xã hội, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch 

của tỉnh: 247 triệu đồng. Đây là nhiệm vụ riêng của tỉnh. Kinh phí còn thừa do 

các huyện nộp trả, tỉnh đã hòa chung vào chi khác và thực chi cho các nhiệm vụ 

khác trong năm 2020. 

2.3. Kinh phí từ nguồn thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn 

giao thông: 2.053 triệu đồng. Đây là khoản thu phạt vi phạm hành chính của các 

cơ quan khối tỉnh, huyện: Ban An toàn giao thông, Thanh tra giao thông ra quyết 

định xử phạt. Số thu vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông điều 

tiết ngân sách địa phương được sử dụng chi đặc thù bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông của địa phương. 

2.4. Kinh phí giảm trừ tăng thu – thu khác do đã cấp trở lại cho các đơn vị: 

6.657 triệu đồng. Đây là kinh phí bổ sung dự toán cho Thanh tra các cấp kinh phí 

được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào 

ngân sách nhà nước (30% số tiền thực nộp), kinh phí đảm bảo cho công tác xử 

phạt vi phạm hành chính, Trích bổ sung dự toán chi, nguồn thực hiện cải cách 

tiền lương năm 2019 từ nguồn thu hồi nộp ngân sách năm 2019. Kinh phí nguồn 

cải cách tiền lương, nguồn chế độ chính sách nộp trả ngân sách Trung ương (Chi 

tiết theo biểu số 05 đính kèm, photo gửi kèm quyết định, chứng từ liên quan). 

2.5. Kinh phí thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường (hạch toán trong thu khác 

ngân sách) số thu được để chi cho công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn: 

4.613 triệu đồng tại Quyết định chi số 2387/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước 

năm 2019 cho các huyện, kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2018, năm 2019. 

3. Thu cân đối ngân sách địa phương còn lại, địa phương xác định lại là: 

2.870.991 triệu đồng, chênh lệch giảm so với số Bộ Tài chính xác định là 

439.098 triệu đồng.  

4. Tăng thu ngân sách địa phương thực hiện so với dự toán địa phương xác 

định lại là: 998.865 triệu đồng, chênh lệch giảm so với số Bộ Tài chính xác định 

là 439.098 triệu đồng. 

Tăng thu ngân sách địa phương không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến 

thiết là 303.602 triệu đồng, chênh lệch giảm so với số Bộ Tài chính xác định là 

439.098 triệu đồng. 

5. Phần tăng thu ngân sách địa phương năm 2019 dành để tính nguồn thực 

hiện cải cách tiền lương năm 2020 địa phương xác định lại là 148.570 triệu đồng, 

chênh lệch giảm so với số Bộ Tài chính xác định là 459.845 triệu đồng (Bộ Tài 

chính xác định là 608.415 triệu đồng). 

Nguyên nhân chênh lệch do tỉnh Lạng Sơn xác định lại số liệu nên số tăng 

thu ngân sách địa phương không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết giảm so 

với Bộ Tài chính xác định (giảm 439.098 triệu đồng). Mặt khác, tỉnh Lạng Sơn 
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còn giảm thêm khoản thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bổi 

thường, giải phóng mặt bằng: 20.746 triệu đồng. 

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới, kinh tế xã hội còn khó khăn, nguồn 

thu điều tiết ngân sách địa phương được hưởng còn thấp, những nội dung tỉnh 

báo cáo là số liệu phát sinh thực tế, vì vậy Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Bộ 

Tài chính xem xét loại trừ không tính vào nguồn tăng thu ngân sách địa phương 

năm 2019 toàn bộ các nhiệm vụ tỉnh đã có Quyết định chi theo bảng kê và chứng 

từ kèm theo. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân troṇg báo cáo Bộ Tài chính quan tâm, 

xem xét./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- C,PCVP UBND tỉnh,  các phòng CM; 

- Lưu: VT, KT (VTD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Đoàn Thu Hà 
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