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NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, 

quyết toán chi ngân sách huyện năm 2020  
 

 

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 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 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 131/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân huyện về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, 

quyết toán chi ngân sách huyện năm 2020; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - 

Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến 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 chi ngân sách huyện năm 2020 như sau: 

          1. Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2020:       153.177,881 triệu đồng 

          Bao gồm:  

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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          a) Thu nội địa 108.337,881 triệu đồng 

          b) Thu quản lý qua NSNN  44.840,000 triệu đồng  

          2. Tổng thu Ngân sách huyện năm 2020: 1.014.455,622 triệu đồng 

          Bao gồm:  

          a) Thu điều tiết Ngân sách huyện: 73.620,866 triệu đồng 

          b) Thu kết dư ngân sách năm trước: 15.776,491 triệu đồng 

          c) Thu chuyển nguồn từ năm trước sang: 47.893,601 triệu đồng  

          d) Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 831.638,024 triệu đồng 

          - Bổ sung cân đối: 613.732,000 triệu đồng 

          - Bổ sung có mục tiêu: 217.906,024 triệu đồng 

          đ) Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên:  686,640 triệu đồng  

          e) Thu quản lý qua NSNN:  44.840,000 triệu đồng  

          3. Tổng chi Ngân sách huyện năm 2020: 1.008.271,186 triệu đồng 

          Bao gồm:  

          a) Chi trong cân đối: 942.566,325 triệu đồng 

          - Chi đầu tư phát triển: 156.642,294 triệu đồng 

          - Chi thường xuyên: 738.564,100 triệu đồng 

          - Các nhiệm vụ chi khác: 2.519,931 triệu đồng 

          - Chi quản lý qua NSNN: 40.840,000 triệu đồng 

   b) Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau:                              

   - Chi chuyển nguồn ngân sách huyện:  

          - Chi chuyển nguồn ngân sách xã:  

52.454,213 triệu đồng 

       51.182,309 triệu đồng  

1.271,904 triệu đồng  

          c) Chi nộp ngân sách cấp trên:  

           - Cấp huyện:  

           - Cấp xã:  

13.250,648  triệu đồng 

12.564,008 triệu đồng 

686,640 triệu đồng 

         4. Kết dư Ngân sách năm 2020: 

         a) Kết dư ngân sách huyện:  

         b) Kết dư ngân sách xã:  

6.184,436 triệu đồng 

3.047,468 triệu đồng 

3.136,968 triệu đồng 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

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

triển khai thực hiện Nghị quyết. 
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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: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện ; 

-  UBND huyện; 

- UB MTTQVN huyện; 

- Các Ban của HĐND huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

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

- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đặng Ân 
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