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NGHỊ QUYẾT 

Về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HƯƠNG KHÊ 

KHOÁ XXI, KỲ HỌP THỨ 4 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

          Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;  

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 41/2021/NQ-HĐND ngày 16 /12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quy định về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia 

nguồn thu và phân cấp nhiệm vụ chi các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 

2022- 2025; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách 

địa phương năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 16 /12/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; 

Sau khi xem xét các báo cáo và Tờ trình số 186/TTr-UBND ngày 21/12/2021 

của UBND huyện về việc đề nghị phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2022; 

Báo cáo số 14/BC-BKTXH ngày 22/12/2021 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của 

đại biểu HĐND huyện.      

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Dự toán phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022: 

I. Dự toán Thu ngân sách:  

- Tổng thu ngân sách Nhà nước: 687.590 triệu đồng 

- Thu ngân sách huyện hưởng: 679.265 triệu đồng 

1. Dự toán thu ngân sách trên địa bàn:  72.000 triệu đồng 

Trong đó:   
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- Thu quốc doanh: 100 triệu đồng 

- Thu ngoài quốc doanh: 11.500 triệu đồng 

- Thuế thu nhập cá nhân: 4.000 triệu đồng 

- Thuế phi nông nghiêp: 80 triệu đồng 

- Tiền cấp quyền sử dụng đất: 28.300 triệu đồng 

- Thu cấp quyền khai thác khoản sản: 2.700 triệu đồng 

- Phí, lệ phí: 2.300 triệu đồng 

- Lệ phí trước bạ: 17.000 triệu đồng 

- Tiền thuê đất: 520 triệu đồng 

- Thu khác ngân sách: 3.500 triệu đồng 

- Thu khác tại xã: 2.000 triệu đồng 

2. Thu bổ sung cân đối cấp trên: 615.590 triệu đồng 

- Ngân sách cấp huyện: 502.937 triệu đồng 

- Ngân sách cấp xã: 112.653 triệu đồng 

II. Dự toán chi ngân sách:  

- Tổng chi ngân sách: 679.265 triệu đồng 

1. Chi ngân sách cấp huyện: 544.383 triệu đồng 

Trong đó:  

- Chi từ đầu tư phát triển: 14.306 triệu đồng 

- Chi thường xuyên: 521.035 triệu đồng 

- Chi dự phòng: 9.042 triệu đồng 

2. Chi ngân sách cấp xã: 134.882 triệu đồng 

(Chi tiết có phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện đồng ý với các giải pháp tổ chức thực 

hiện thu, chi ngân sách năm 2022 như Báo cáo số 511/BC-UBND, ngày 

20/12/2021 của  UBND huyện trình tại kỳ họp, đồng thời nhấn mạnh một số 

nội dung chủ yếu sau: 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thu ngân 

sách, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch Hội đồng nhân dân huyện giao. 

Tăng cường đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, đẩy mạnh các biện pháp thu nợ 

đọng thuế, hạn chế tối đa phát sinh nợ thuế; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc kê 

khai thuế đầy đủ, kịp thời. Thực hiện các giải pháp giãn, hoãn, gia hạn thời gian nộp 

thuế cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 đảm bảo theo quy 

định. 
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- Chỉ đạo rà soát, thực hiện tốt công tác quản lý thuế, khai thác các nguồn thu, 

tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách sách; tổ chức triển khai kịp thời 

kế hoạch phát triển quỹ đất, xử lý các vướng mắc về công tác GPMB, hoàn thiện hồ 

sơ, thủ tục giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo theo quy định, nhằm đẩy 

nhanh tiến độ thu ngân sách. 

- Giao dự toán thu, chi ngân sách cho các địa phương, đơn vị theo quy định. 

Thực hiện điều hành ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo kế hoạch, 

ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhất là 

các chính sách về xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hỗ trợ khuyến kích phát 

triển nông nghiệp, xây dựng cơ sở văn hóa - thông tin, giáo dục - đào tạo, phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19, các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo vệ sinh, môi 

trường…. Thường xuyên rà soát nguồn thu, nhiệm vụ chi, quản lý, điều hành ngân 

sách đảm bảo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra quản lý tài 

chính, ngân sách tại các đơn vị, địa phương; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân 

nguồn vốn và kịp thời thực hiện quyết toán ngân sách theo quy định. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện: 

- UBND huyện căn cứ Nghị quyết phân bổ dự toán thu, chi ngân sách của 

HĐND huyện, kịp thời giao dự toán thu, chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị và 

các xã, thị trấn theo đúng quy định. 

- Trong quá trình điều hành ngân sách, nếu có biến động, Hội đồng nhân dân 

huyện giao UBND huyện thống nhất với Thường trực HĐND huyện để kịp thời 

điều chỉnh, bổ sung theo quy định và báo cáo HĐND huyện vào kỳ họp gần nhất. 

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND huyện giám sát 

việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách theo đúng quy định.  

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Hương Khê khóa XXI, Kỳ 

họp thứ 4 thông qua ngày 24/12/2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.   

Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban Nhân dân tỉnh;    

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Ban Thường trực UBMTTQ huyện;    

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện;   

- Đại biểu HĐND huyện Khóa XXI;          

- Thủ trưởng các phòng, ngành, đơn vị; 

- Chánh, PVP HĐND và UBND huyện; 

- TTr Đảng ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT.                                            

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Ngọc Huấn 
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