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NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh và bổ sung dự toán một số khoản thu 

ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện năm 2021 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH 

KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ HAI 

  

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

Căn cứ 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 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 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số Điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

 Sau khi xem xét Tờ trình số 132/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình về việc điều chỉnh và bổ sung dự toán một 

số khoản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi 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. Điều chỉnh và bổ sung dự toán một số khoản thu ngân sách nhà 

nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện năm 2021 như sau: 

1. Bổ sung tăng dự toán thu ngân sách huyện năm 2021 từ 704.429,000 

triệu đồng lên 784.342,703 triệu đồng (tăng 79.913,703 triệu đồng) từ nguồn bổ 

sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện, từ nguồn 

chuyển nguồn và nguồn kết dư năm trước chuyển sang bao gồm các kinh phí 

được bổ sung như sau: 

- Kinh phí theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của 

HĐND tỉnh Lạng Sơn: 10.329,000 triệu đồng; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
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- Kinh phí hỗ trợ Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-

2020 đợt 1 năm 2021: 3.104,400 triệu đồng; 

- Kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid - 19: 618,000 triệu đồng;  

- Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ năm 2021: 1.000,000 triệu đồng; 

- Kinh phí cấp bù chênh lệch lãi suất tiền vay ngân hàng quý IV năm 

2020: 64,416 triệu đồng;  

- Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2021: 373,000 triệu đồng;  

- Kinh phí công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: 2.600,000 triệu đồng; 

- Kinh phí tổ chực Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Lạng Sơn lần thứ 

IX, năm 2021-2022: 402,000 triệu đồng;  

- Kinh phí triển khai các hoạt động CT MTYT dân số năm 2021; kinh phí 

mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình 

nghèo đa chiều không thiếu hụt về BHYT; Kinh phí thực hiện khám chữa bệnh 

từ xa: 477,000 triệu đồng; 

- Kinh phí chi trả chế độ chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 

31/8/2021 và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ  

kỳ I năm 2021: 3.691,710 triệu đồng;  

- Kinh phí hỗ trợ lực lượng công an viên bán chuyên trách ở thôn, tổ dân 

phố năm 2021: 1.806,000 triệu đồng;  

- Kinh phí bồi dưỡng người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ 

dân phố và kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố năm 2021: 1.164,000 triệu 

đồng;  

- Kinh phí cấp bù chênh lệch lãi suất tiền vay ngân hàng quý I năm 2021: 

54,400 triệu đồng;  

- Nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2020: 3.047,468 triệu đồng; 

- Thu chuyển nguồn năm 2020 chuyển sang: 51.182,309 triệu đồng. 

2. Bổ sung tăng dự toán chi ngân sách huyện năm 2021 từ 704.429,000 

triệu đồng lên 784.342,703 triệu đồng (tăng 79.913,703 triệu đồng) gồm các 

khoản chi sau: 

- Bổ sung kinh phí chi đầu tư phát triển: 12.977,262 triệu đồng; 

- Bổ sung chi thường xuyên (các cơ quan, đơn vị): 15.754,132 triệu đồng; 

 - Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyển nguồn năm 2020 chuyển sang: 

51.182,309 triệu đồng. 

 (Có biểu thuyết minh số điều chỉnh và số bổ sung 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. 
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình khoá XX, kỳ 

họp thứ hai thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2021./. 

 
 Nơi nhận:                                       
- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính;           

- TT Huyện ủy;                                                                              

- TT HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

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

- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp.                                                             

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Đặng Ân 
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