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NGHỊ QUYẾT 

Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, 

 chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2021 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH 

KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI NĂM 

  

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung 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 Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 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 của Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số Điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

 Xét Tờ trình số 229/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân huyện Lộc Bình về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự 

toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 

2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý 

kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán 

thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2021 như 

sau:  

          1. Tổng thu NSNN trên địa bàn huyện năm 2021:          78.900 triệu đồng 

          Trong đó:  

          Thu nội địa:                                                          78.900 triệu đồng 

          2. Tổng thu ngân sách huyện:                           704.429 triệu đồng 

         Trong đó:  

         - Thu điều tiết: 54.600 triệu đồng 

         - Thu bổ sung cân đối: 624.903 triệu đồng 
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         - Thu bổ sung có mục tiêu: 24.926 triệu đồng 

         3. Tổng chi ngân sách huyện: 704.429 triệu đồng 

         - Chi đầu tư phát triển: 30.340 triệu đồng 

         + Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết           340 triệu đồng 

         + Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất  30.000 triệu đồng 

         - Chi thường xuyên: 661.059 triệu đồng 

         - Chi dự phòng ngân sách: 13.030 triệu đồng 

         4. Phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2021 

như sau: 

 

         a) Giao nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn 2021: 78.900 triệu đồng 

         - Cơ quan cấp huyện: 73.059 triệu đồng 

         - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 5.841 triệu đồng 

         b) Phân bổ dự toán chi ngân sách huyện năm 2021: 704.429 triệu đồng 

        - Chi trong cân đối ngân sách huyện: 704.429 triệu đồng 

         Trong đó:  

         + Chi ngân sách cấp huyện: 587.921 triệu đồng 

         + Chi ngân sách cấp xã: 116.508 triệu đồng 

         c) Bổ sung cho các xã, thị trấn: 112.195 triệu đồng 

(Chi tiết như các biểu kèm theo Nghị quyết này) 

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức 

triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình khoá XIX, kỳ 

họp thứ mười năm thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2020./. 

 
 Nơi nhận:                                       
- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, Tài chính;           

- TT Huyện ủy;                                                                              

- TT HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- UB MTTQVN huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;                      

- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, HS kỳ họp.                                                             

CHỦ TỌA 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN 

Hứa Văn Cường 
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