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Sáng nay (14/11), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách Trung ương năm
2020 với hơn 90% đại biểu tán thành. Theo đó, tổng số chi ngân sách Trung ương được
Quốc hội thông qua là gần 1,1 triệu tỷ đồng.

Cụ thể, tổng số thu ngân sách trung ương là 851.768.636 triệu đồng (tám trăm năm mươi mốt
triệu, bảy trăm sáu mươi tám nghìn, sáu trăm ba mươi sáu triệu đồng). Tổng số thu ngân sách
địa phương là 660.531.364 triệu đồng (sáu trăm sáu mươi triệu, năm trăm ba mươi mốt nghìn,
ba trăm sáu mươi bốn triệu đồng).

Tổng số chi ngân sách Trung ương là 1.069.568.636 triệu đồng (một tỷ, không trăm sáu mươi
chín triệu, năm trăm sáu mươi tám nghìn, sáu trăm ba mươi sáu triệu đồng), trong đó dự toán
367.709.919 triệu đồng (ba trăm sáu mươi bảy triệu, bảy trăm lẻ chín nghìn, chín trăm mười
chín triệu đồng) để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa
phương.

Quốc hội thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020

Quốc hội giao Chính phủ giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân
sách Trung ương cho từng bộ, cơ quan Trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương theo quy định; Phân bổ chi tiết kinh phí sự nghiệp còn lại của Chương trình mục tiêu quốc
gia Xây dựng nông thôn mới và kinh phí sự nghiệp của Chương trình mục tiêu Xử lý triệt để các
cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích.

Chính phủ phân bổ trong điều hành ngân sách đối với một số khoản chi đã có cơ chế, chính
sách, xác định được nhiệm vụ, nhưng chưa có cơ sở tính toán để phân bổ, bố trí cho các bộ, cơ
quan Trung ương và địa phương ngay từ đầu năm và thu hồi về ngân sách Trung ương các
khoản kinh phí hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương còn dư hoặc hết nhiệm vụ chi.

Nghị quyết yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
phân bổ vốn đầu tư phát triển theo thứ tự ưu tiên đã được quy định trong Luật và Nghị quyết
của Quốc hội có liên quan, ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước;
kiên quyết cắt giảm số vốn bố trí không đúng quy định; xử lý nghiêm các trường hợp để phát

1/3

Quốc hội “duyệt” chi ngân sách gần 1,1 triệu tỷ đồng trong năm 2020
Thứ năm, 14 Tháng 11 2019 23:22

sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; tuân thủ nghiêm danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn đã
được cấp có thẩm quyền quyết định.

Quốc hội cũng giao Chính phủ điều hành kinh phí chi trả phí phát hành trái phiếu Chính phủ
trong phạm vi dự toán chi trả nợ lãi của ngân sách Trung ương năm 2020 được Quốc hội quyết
định. Chủ động thực hiện các giải pháp về cơ cấu lại nợ công theo quy định của Luật Quản lý
nợ công. Chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng Nhân dân
cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa
phương, bội chi ngân sách địa phương, tổng mức vay của ngân sách địa phương (bao gồm vay
để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc), quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm
quyền, đúng quy định.

Các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết về phân bổ
ngân sách Trung nương năm 2020 (ảnh: Việt Hưng)

Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương và UBND các cấp quyết định giao dự toán thu,
chi ngân sách nhà nước năm 2020 đến từng cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ thu, chi ngân sách
nhà nước trước ngày 31/12/2019; thực hiện công khai, báo cáo kết quả phân bổ và giao dự toán
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ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Chính phủ chỉ đạo các địa phương thực hiện sắp xếp các khoản chi để bảo đảm kinh phí thực
hiện các nhiệm vụ quan trọng và các nhiệm vụ mới tăng thêm trong năm 2020; bố trí kinh phí
đầy đủ cho các chính sách đã ban hành; phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi và sử dụng nguồn cải
cách tiền lương của ngân sách địa phương còn dư (sau khi đã bảo đảm đủ nhu cầu cải cách
tiền lương của địa phương) thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban
hành.

Theo Nghị quyết, đối với các chế độ, chính sách, nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù do HĐND
cấp tỉnh quyết định theo quy định tại Điều 30 của Luật Ngân sách nhà nước, phải có giải pháp
bảo đảm nguồn tài chính trong phạm vi dự toán chi ngân sách địa phương được giao hằng năm
và nguồn tài chính khác để thực hiện, ngân sách Trung ương không hỗ trợ.

Trước 30/11/2019, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước
năm 2020 theo tổng mức vốn đã được Quốc hội quyết định cho các bộ, cơ quan Trung ương và
địa phương.

Nghị Quyết cũng nêu rõ, trước ngày 31/12/2019 các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương
phân bổ chi tiết mức vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2020, danh mục,
mức vốn bố trí của từng dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND cấp dưới, gửi
phương án phân bổ chi tiết cho Bộ Kế hoạch và đầu tư để tổng hợp báo cáo Chính phủ và theo
dõi thực hiện.

Theo Dân Trí.
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