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TỜ TRÌNH
Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2017
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội
đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và
phân bổ dự toán ngân sách năm 2017;
Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội
đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi, bổ sung dự toán thu, chi ngân
sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2017 tại Nghị quyết số 64/NQ-HĐND
ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định
dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2017;
Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, phê
chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2017. Cụ thể như sau:
PHẦN 1: PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH 2017: (chi tiết
theo các phụ lục đính kèm)
A. PHẦN THU:

(ĐVT: đồng)

* Tổng thu NSNN trên địa bàn:

21.083.517.228.931

I. Thu cân đối ngân sách:

11.265.409.194.374

II. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN:
III. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:

5.498.027.818.747

1. NS thành phố thu bổ sung từ NS TW:

1.557.482.842.653

2. NS quận, huyện thu bổ sung từ NS TP:

3.529.957.735.660

3. NS phường, xã, thị trấn thu bổ sung từ NS quận, huyện: 410.587.240.434
IV. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên:
* Ngân sách địa phương được hưởng:

62.595.236.000
13.984.923.986.429

B. PHẦN CHI:
Tổng chi ngân sách địa phương:

15.927.930.923.072

I. Chi cân đối ngân sách địa phương:

9.972.906.891.209

II. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới::

3.940.544.976.094

1. NS thành phố bổ sung cho NS quận, huyện:

3.529.957.735.660

2. NS quận, huyện bổ sung cho NS xã, phường, thị trấn:
III. Chi nộp ngân sách cấp trên:

410.587.240.434
62.595.236.000

C. KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2016:

1.997.538.039.451

(Thu: 17.925.468.962.523 - chi: 15.927.930.923.072)
Bao gồm:
I. Kết dư ngân sách cấp thành phố:

1.531.592.596.331

II. Kết dư ngân sách cấp quận, huyện:

438.117.596.216

III. Kết dư ngân sách cấp xã, phường, thị trấn:

27.827.846.904

Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị xử lý các khoản chi
tạm ứng, chưa quyết toán ngân sách năm 2017.
PHẦN 2: PHÊ CHUẨN SỬ DỤNG KẾT DƯ NGÂN SÁCH CẤP
THÀNH PHỐ NĂM 2017:
Căn cứ các nội dung chi phải tiếp tục xử lý trong năm sau, nhu cầu chi và các
khoản ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu chưa sử dụng hết, Ủy ban nhân
dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố việc sử dụng số kết dư ngân sách
cấp thành phố năm 2017 như sau: (Chi tiết theo biểu đính kèm)
Tổng số kết dư ngân sách cấp thành phố:

1.531.592.596.331 đồng

1. Thu ngân sách năm 2018 để tiếp tục xử lý:

1.342.941.365.183 đồng

Trong đó, nguồn dành trả nợ gốc và lãi trong năm 2018:
2. Các khoản bố trí chi trong năm 2018:

255.000.000.000 đồng
188.651.231.148 đồng

Kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết nghị./.
(Đính kèm các biểu phụ lục và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân
thành phố)
Nơi nhận:
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- Lưu: VT.TT.
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