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NGHỊ QUYẾT 

Về việc 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 QUẢNG HÒA 

 KHOÁ XX, KỲ HỌP THỨ 6                                        

  

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 Luật ngân sách Nhà nước; 

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

phủ 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; 

Căn cứ Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài 

chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP; 

Xét Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 03  tháng 6 năm 2022  của Ủy ban nhân 

dân huyện Quảng Hòa 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 Hội đồng nhân dân huyện,  ý kiến thảo luận của các đại 

biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp. 

 

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, cụ thể như sau: 

A. Tổng thu ngân sách Nhà nước: 1.154.288.933.316 đồng 
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 (Kèm theo các biểu mẫu số 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 61 của Nghị định 

số 31/2017//NĐ- CP, biểu 60, 61thông tư 342, biểu 62 quyết toán vốn đầu tư, biểu 

63 tổng hợp các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách). 

(Bao gồm tổng thu ngân sách Trung ương và tỉnh): 316.352.532.189 đồng 

B. Tổng thu ngân sách địa phương hưởng: 837.936.401.127 đồng 

I. Thu NSNN trên địa bàn địa phương hưởng: 34.330.299.452 đồng 

1. Thu ngân sách cấp huyện hưởng:   30.206.479.807 đồng 

2. Thu ngân sách cấp xã hưởng:       4.123.819.645 đồng 

II. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:                               676.271.725.759 đồng 

1. Thu bổ sung cân đối:                                                           598.543.843.747 đồng 

2. Thu bổ sung có mục tiêu:        77.727.882.012 đồng 

III. Thu kết dư năm 2020 chuyển sang:              3.589.327.738 đồng 

1. Cấp huyện:       2.036.679.004 đồng 

2. Cấp xã:                                                                                                                                                                                     1.552.648.734 đồng 

IV. Thu chuyển nguồn năm 2020 sang:    123.217.375.749 đồng 

1. Cấp huyện:                     122.710.532.410 đồng 

2. Cấp xã:            506.843.339 đồng 

C. Tổng chi ngân sách địa phương:                                                                                                                                                            837.281.298.037 đồng 

I. Chi đầu tư phát triển:                                                          70.159.037.818 đồng 

1. Cấp huyện:                     70.159.037.818 đồng 

2. Cấp xã:              

II. Chi thường xuyên:  587.111.268.193 đồng 

1. Cấp huyện:                     483.786.455.059 đồng 

2. Cấp xã:            103.324.813.134 đồng 

III. Chi bổ sung ngân sách cấp xã:                                                                             99.752.022.759 đồng 

IV. Chi chuyển nguồn sang năm 2022:  73.240.509.996 đồng 

1. Cấp huyện:                     71.157.661.082 đồng 

2. Cấp xã:            2.082.848.914 đồng 

V. Chi nộp ngân sách cấp trên: 7.018.459.271 đồng 

1. Cấp huyện:                     6.490.786.842 đồng 

2. Cấp xã:            527.672.429 đồng 

D. Kết dư ngân sách: 655.103.090 đồng 

1. Cấp huyện:                     655.103.090 đồng 

2. Cấp xã:                                           0 đồng 
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Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện thực hiện 

công khai quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi 

ngân sách địa phương năm 2021 theo quy định.   

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân 

dân huyện, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết này. 

   Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân huyện Quảng Hòa khóa XX, kỳ họp 

thứ 6 thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 
Nơi nhận:                                                                                            
- TT. HĐND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Kế hoạch Đầu tư ;      

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Thường 
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