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NGHỊ QUYẾT 
Về phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 

________________________________ 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ BẢY 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 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 23/3/2017 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; 

Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; 

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ 
về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2019; 

Căn cứ Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08/6/2018 của Bộ Tài chính 
về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài 
chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021; 

Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ Tài chính 
về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; 

Xét Báo cáo số 255/BC-UBND ngày 29/11/2018 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận 
và biểu quyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 tỉnh Hưng Yên như sau: 

1. Tổng thu cân đối ngân sách tỉnh: 9.364.367 triệu đồng. Trong đó: 

- Thu được hưởng theo phân cấp: 8.675.043 triệu đồng. 

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 689.324 triệu đồng. 
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2. Bội thu ngân sách tỉnh: 192.950 triệu đồng. Trong đó: Bội thu từ tiền sử 
dụng đất: 97.950 triệu đồng. 

3. Tổng chi cân đối ngân sách cấp tỉnh: 7.107.372 triệu đồng. Trong đó: 

3.1. Tổng chi cấp tỉnh theo lĩnh vực: 3.646.667 triệu đồng. 

- Chi đầu tư phát triển: 1.367.752 triệu đồng. 

(Chi tiết phân bổ vốn đầu tư theo Nghị quyết nhiệm vụ kế hoạch đầu tư 
công năm 2019) 

- Chi thường xuyên: 2.278.915 triệu đồng; Trong đó:  

 + Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề là: 459.063 triệu đồng 

  + Chi khoa học và công nghệ: 30.101 triệu đồng 

3.2. Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ (vốn ngoài nước): 19.000 
triệu đồng. 

3.3. Chi các chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp): 37.800 triệu 
đồng. 

3.4. Chi trả lãi các khoản vay của địa phương (từ nguồn thu tiền sử dụng 
đất): 7.050 triệu đồng. 

3.5. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng. 

3.6. Chi dự phòng ngân sách: 81.000 triệu đồng. 

3.7. Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 30.000 triệu đồng. 

3.8. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi của các năm trước giãn sang năm 
2019: 61.442 triệu đồng 

3.9. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 3.223.413 triệu đồng. Trong đó: 

- Chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới: 3.124.713 triệu đồng. 

- Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới: 98.700 triệu đồng. 

4.  Phân bổ số bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp 
huyện: 

- Dự toán thu cân đối ngân sách cấp huyện: 2.064.045 triệu đồng. 

- Dự toán số thu bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện: 
3.223.413 triệu đồng. 

- Chi ngân sách cấp huyện: 5.287.458 triệu đồng. Trong đó: 

+ Chi đầu tư phát triển: 1.143.650 triệu đồng. 

+ Chi thường xuyên là 4.020.485 triệu đồng. Trong đó: Chi giáo dục - đào 
tạo và dạy nghề: 1.811.124 triệu đồng. 

+ Dự phòng ngân sách: 101.320 triệu đồng. 

+ Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương: 22.003 triệu đồng. 



3 
 

5. Tổng mức vay của địa phương: 134.000 triệu đồng. 

6. Trả nợ gốc vay của Ngân sách địa phương (từ nguồn bội thu tiền sử dụng 
đất, bội thu NSNN, tiết kiệm chi, kết dư, vay trả nợ gốc ...): 197.950 triệu đồng. 

        (Chi tiết tại các biểu 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42 kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện 
Nghị quyết này, trong đó: 

- Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước phải đúng quy định của pháp 
luật, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và công khai minh bạch việc sử dụng ngân 
sách nhà nước. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương tài chính, sử dụng kinh phí 
ngân sách nhà nước đúng mục đích, đúng quy định, đúng chế độ và có hiệu quả. 

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt luật thuế, tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra thuế chống thất thu, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương 
mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn thuế; phát hiện kịp thời và 
xử lý các trường hợp kê khai không đúng, gian lận, trốn thuế và chây ỳ không 
nộp thuế. 

- Chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao, tiết kiệm triệt để các 
khoản chi thường xuyên; giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh 
tiết; hạn chế tối đa việc bố trí kinh phí đi nghiên cứu khảo sát nước ngoài, hạn 
chế mua sắm trang thiết bị có giá trị lớn chưa cần thiết; đẩy mạnh cải cách hành 
chính trong quản lý, chi ngân sách nhà nước. Quản lý chặt chẽ và hạn chế tối đa 
việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước và chi chuyển nguồn sang năm sau.  

- Thực hiện chi trả tiền lương được được điều chỉnh khi có tăng mức 
lương cơ sở theo quy định của Chính phủ, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo 
hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công bằng mức lương cơ sở, đảm bảo 
theo quy định. 

- Dành nguồn tăng thu để chi đầu tư phát triển, hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng 
chính sách, tạo nguồn cải cách tiền lương và hỗ trợ mua sắm sửa chữa để nâng 
cao chất lượng dịch vụ công. 

- Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 
2019 từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; 
tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo 
lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) và 
nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư chuyển sang (nếu có). 

- Chủ động bố trí chi trả nợ, lãi các khoản vay của tỉnh trong dự toán chi 
đầu tư phát triển; bố trí chi trả nợ gốc theo đúng quy định của Luật NSNN từ 
nguồn bội thu tiền sử dụng đất, bội thu NSNN, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư và 
vay mới trong năm theo quy định. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân 
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dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật 
giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, Kỳ 
họp thứ Bảy thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

 
CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
 

Đỗ Xuân Tuyên 


