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BÁO CÁO 
Nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2020 để thực hiện cải cách tiền lương 

 
Thực hiện Công văn số 489/STC-QLNS ngày 04/3/2021 của Sở Tài chính 

Lạng Sơn về việc nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2020 để thực hiện 

cải cách tiền lương; Công văn số 443/STC-QLNS ngày 28/02/2021 của Sở Tài 

chính Lạng Sơn về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm; xác định nguồn 

tăng thu, tiết kiệm chi chuyển nguồn sang năm sau áp dụng cho năm ngân sách 

2020 và các năm tiếp theo; UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan Tài chính phối hợp 

Kho bạc nhà nước, các đơn vị sử dụng ngân sách rà soát, xác định nguồn tăng 

thu ngân sách huyện để thực hiện cải cách tiền lương.  

Trên cơ sở số liệu biểu xác định thu NSĐP, nguồn tăng thu NSĐP năm 

2020 để thực hiện cải cách tiền lương của huyện Đình Lập theo Công văn số 

489/STC-QLNS ngày 04/3/2021 là: 9.552 triệu đồng. 

1. Đối với một số khoản thu không tính cân đối thu ngân sách địa phương 

đề nghị Sở Tài chính xem xét, kiểm tra để tính loại trừ thu cho ngân sách huyện 

cụ thể như sau: Xem xét giảm tổng số các khoản không tính cân đối thu ngân 

sách địa phương năm 2020: 12.009 triệu đồng, trong đó: 

1.1. Khoản thu mà đã trích chi phí từ nguồn thu phạt vi phạm hành chính 

để chi với số tiền: 157 triệu đồng (Có Quyết định trích chi phí kèm theo) 

1.2. Trong năm 2020 huyện đã thực hiện chi một số nhiệm vụ, chế độ 

chính sách, nộp trả ngân sách cấp trên để dư tại kết dư ngân sách năm 2019 

chuyển sang năm 2020 với số tiền: 11.942 triệu đồng (Chi tiết có biểu thuyết 

minh chi kết dư năm 2019 kèm theo) 

     2. Số còn lại sau khi xem xét tính loại trừ thì 70% tăng thu để thực hiện 

cải cách tiền lương năm 2020 huyện xác định là: 1.547 triệu đồng x 70% = 

1.083 triệu đồng để thực hiện cải cách tiền lương. 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Tài chính xem 

xét, xác định lại nguồn tăng thu để thực hiện cải cách tiền lương năm 2020 của 

huyện Đình Lập./. 
 

   Nơi nhận:          
 - Sở Tài chính; 

 - Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện; 

 - Phòng Tài chính - KH; 

 - Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 Lê Văn Thắng 
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