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ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2991/QĐ-UBND                         Lâm Đồng, ngày 21 tháng 12 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phân bổ chi tiết kết dư ngân sách tỉnh năm 2020 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn 
thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; 
quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân bổ 764.380 triệu đồng (Bảy trăm sáu mươi bốn tỷ, ba trăm tám mươi 
triệu đồng) từ nguồn kết dư ngân sách tỉnh năm 2020 để thực hiện các nội dung, nhiệm 
vụ chi và thanh quyết toán trong niên độ ngân sách năm 2021 (Chi tiết theo Phụ lục đính 
kèm). 

Điều 2. Giao Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh hạch toán 
chuyển số kết dư ngân sách tỉnh năm 2020 vào thu ngân sách tỉnh năm 2021; đồng thời, 
thông báo chi tiết số kinh phí được phân bổ tại Điều 1 Quyết định này cho các cơ quan, 
đơn vị và hướng dẫn quản lý, sử dụng, thanh quyết toán theo đúng quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; 
Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành./- 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 
 

Trần Văn Hiệp 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
  TỈNH LÂM ĐỒNG 

PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾT DƯ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2020 
(Đính kèm Quyết định số 2991/QĐ-UBND  

ngày 21/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

STT Nội dung 
Số tiền 

(triệu đồng) 

1 
Một số nhiệm vụ 2020 chuyển sang thực hiện năm 2021 theo Nghị 
quyết số 212/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh  

114.815 

2 
Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu nộp trả NSTW do hết 
nhiệm vụ chi 

50.656 

a Theo kết luận của Kiểm toán nhà nước năm 2012 24.514 
b Theo Văn bản số 6084/BTC-NSNN của Bộ Tài chính 26.142 

3 
Thu hồi tạm ứng kinh phí bù hụt thu và tạm ứng kinh phí thực hiện 
cải cách tiền lương năm 2014 theo kết luận của Kiểm toán nhà nước 
năm 2020 

16.371 

a Huyện Cát Tiên 5.000 
b Huyện Lạc Dương  138 
c Huyện Di Linh 4.558 
d Huyện Đạ Tẻh  3.360 

4 

Trả nợ gốc các khoản vay lại nguồn ODA của Chương trình mở 
rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (WB21) 
và Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) theo Văn bản số 
439/HĐND ngày 25/10/2021   

5.081 

5 
Nguồn dự phòng NSTW và nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2018, 
2019 còn nhu cầu chi (chờ quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội) 

4.912 

6 
Trích tạo nguồn cải cách tiền lương theo Văn bản số 14957/BTC-
NSNN ngày 04/12/2020 của Bộ Tài chính 

73.263 

7 
Kinh phí chi cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng 
nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý 
hồ sơ địa chính  

79.991 

8 
Nguồn thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất theo Cơ chế 216 năm 
2017 của huyện Đức Trọng chưa đủ hồ sơ, thủ tục để cấp lại  

24.623 

9 

Nguồn tăng thu từ thuế, phí, lệ phí năm 2020 hỗ trợ cho 04 huyện, 
thành phố (Đà Lạt, Di Linh, Bảo Lâm và Bảo Lộc) thiếu hụt nguồn 
kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo Văn bản số 333/HĐND 
ngày 18/8/2021 của Thường trực HĐND tỉnh  

57.761 

10 
Kinh phí chi đặc thù của Tỉnh ủy theo Văn bản số 286/HĐND ngày 
19/7/2021 của Thường trực HĐND tỉnh 

21.404 

11 
Kinh phí lắp đặt camera giám sát, trạm cân và lập sổ sách, chứng từ 
trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh (Văn bản số 
7903/UBND-GT ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh) 

8.483 

12 Kinh phí giao khoán quản lý bảo vệ rừng 1.704 
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STT Nội dung 
Số tiền 

(triệu đồng) 

13 
Kinh phí biên soạn lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm 
Đồng giai đoạn 1930-2020 

713 

14 
Kinh phí khen thưởng phong trào thi đua yêu nước Cơ sở cai 
nghiệm ma túy tỉnh 

100 

15 
Kinh phí hỗ trợ xử lý rác thải do tăng lượng rác thải xử lý thực tế và 
tăng đơn giá xử lý rác thải  

34.280 

a Thành phố Đà Lạt 27.600 
b Huyện Đơn Dương 6.680 

16 
Kinh phí đóng BHXH tự nguyện năm 2020 cho các đối tượng được 
NSNN đóng (Văn bản số 1469/BHXH-QLT ngày 15/9/2021 của 
Bảo hiểm xã hội tỉnh) 

1.937 

17 Bổ sung cho Quỹ Thi đua - Khen thưởng tỉnh 1.300 
18 Kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19  100.000 

19 
Kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh 
Covid-19 theo Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 20/7/2021   

120.000 

20 
Kinh phí bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện để thực hiện 
các công trình, dự án đầu tư cấp bách      

41.171 

a 
Khắc phục ngập úng dọc tuyến suối Phước Thành, đoạn qua địa bàn 
huyện Lạc Dương 

6.971 

b 
Đường vào khu quy hoạch Đạ M’Pô (đoạn nối tiếp từ Km6+283,41 
đến Km8+333,41), xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông 

9.200 

c 
Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Đức Giang và Trường Tiểu học 
B’Đơr, huyện Bảo Lâm  

10.000 

d Nạo vét suối Đạ Bộ, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh 5.000 
đ Nạo vét hệ thống suối thoát lũ trên địa bàn huyện Cát Tiên 10.000 

21 
Hỗ trợ kinh phí xây dựng lại nhà làm việc của Công ty TNHH Một 
thành viên lâm nghiệp Đạ Tẻh 

1.000 

22 
Hỗ trợ kinh phí xây bờ kè chắn đất, cống, rãnh thoát nước tại 
Trường bắn Trung đoàn bộ binh 994 thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 
tại thôn Đăng Srõn, huyện Đức Trọng  

4.815 

 Tổng cộng 764.380 
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