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TỜ TRÌNH 

Đề nghị phê chuẩn phân bổ chi từ nguồn phí bảo vệ môi trường  

khai thác khoáng sản năm 2020 chuyển sang năm 2021 

 

 

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn. 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015; 

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 quyết số 261/NQ-HĐND ngày 26/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân thị xã khóa XIX, kỳ họp thứ 17 về dự toán thu NSNN trên địa bàn; thu, 

chi ngân sách địa phương năm 2021 thị xã Nghi Sơn; 

Căn cứ Nghị quyết số 262/NQ-HĐND ngày 26/12/2020 của Hội đồng 

nhân thị xã khóa XIX, kỳ họp thứ 17 về phân bổ dự toán chi ngân sách địa 

phương năm 2021 thị xã Nghi Sơn. 

Căn cứ Quyết định số 8988/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND 

huyện Tĩnh Gia về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, 

chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 của 

huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn); 

Căn cứ Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của Chủ tịch 

UBND thị xã phê duyệt chuyển nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu tỉnh năm 

2020 tiết kiệm chi chuyển sang năm 2021 thực hiện; 

Căn cứ Biên bản thẩm định quyết toán ngân sách thị xã Nghi Sơn năm 

2020 của Sở Tài chính Thanh Hóa ngày 15/4/2021; 

Uỷ ban nhân dân thị xã trình Hội đồng nhân dân thị xã Khoá XX, kỳ họp 

thứ 2 phê chuẩn phân bổ chi từ nguồn phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng 

sản năm 2020 chuyển sang năm 2021, cụ thể như sau: 

I. Tổng nguồn phí bảo vệ môi trường Khai thác khoáng sản năm 2020 

chuyển sang 2021: 11.494.091.000 đồng 

II. Phân bổ chi từ nguồn phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản năm 

2020 chuyển sang năm 2021: 11.494.091.000 đồng 

Bằng chữ: Mười một tỷ, bốn trăm chín tư triệu, không trăm chín mốt 

nghìn đồng 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 



III. Tổ chức thực hiện: 

  Sau khi được HĐND thị xã khoá XX, kỳ họp thứ 2 phê chuẩn Phân bổ 

chi từ nguồn phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản năm 2020 chuyển sang 

năm 2021, UBND thị xã ban hành quyết định phân bổ và thông báo cho các đơn 

vị biết để tổ chức thực hiện. 

 UBND thị xã trình HĐND thị xã Khoá XX, kỳ họp thứ 2 xem xét, quyết 

định./. 

 

Nơi nhận:                                                         TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

- Như trên;                    CHỦ TỊCH 
- TT Thị Uỷ, HĐND,UBND thị xã;                    

- Đại biểu HĐND thị xã; 

- Uỷ viên UBND thị xã; 

- Lưu VT.                                                            

                                                                          

                                                                  Nguyễn Tiến Dũng       
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