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NGHỊ QUYẾT 

Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; 

Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRI TÔN 

KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 – 2026, KỲ HỌP THỨ 4 

 

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 ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của 

Chính phủ về ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 

năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch 

tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân 

sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm; 

Xét Tờ trình số 72A/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; báo cáo thẩm tra của 

Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết 

toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 như sau: 

I. Quyết toán thu ngân sách nhà nước: 

* Tổng thu ngân sách nhà nước: 866.098 triệu đồng 

Bao gồm: 

- Thu từ kinh tế trên địa bàn: 111.453 triệu đồng 

- Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 621.238 triệu đồng 

- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 55.294 triệu đồng 

- Thu kết dư ngân sách năm trước: 3.446 triệu đồng 
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- Thu chuyển nguồn năm trước sang: 74.667 triệu đồng 

* Phân theo cấp ngân sách: 

- Ngân sách Trung ương: 4.983 triệu đồng 

- Ngân sách tỉnh: 56.017 triệu đồng 

-Ngân sách huyện: 805.098 triệu đồng 

Chia ra: 

+ Ngân sách huyện: 638.808 triệu đồng 

+ Ngân sách xã: 166.290 triệu đồng 

II. Quyết toán chi ngân sách địa phương: 

* Tổng chi ngân sách địa phương: 800.947 triệu đồng 

1. Chi cân đối ngân sách: 771.250 triệu đồng 

- Chi đầu tư phát triển: 14.167 triệu đồng 

- Chi thường xuyên: 701.789 triệu đồng 

- Chi nộp ngân sách cấp trên: 55.294 triệu đồng 

2. Chi các chương trình mục tiêu: 697 triệu đồng 

3. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 29.000 triệu đồng 

III. Kết dư ngân sách địa phương: 

* Tổng cộng: 4.151 triệu đồng 

- Ngân sách huyện: 10 triệu đồng 

- Ngân sách xã: 4.141 triệu đồng 

Điều 2. Xử lý kết dư ngân sách: 

Kết dư ngân sách Nhà nước cấp huyện năm 2021 là 10 triệu đồng nộp vào 

ngân sách huyện năm 2022 để sử dụng. 

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn khóa 

XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2022 

và có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

 

Nơi nhận:         

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính;                   

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;  

- Thường trực HĐND, UBND cấp xã; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, Triết.         

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
   

Nguyễn Thị Phương Lan  
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