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NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2020 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HƯƠNG KHÊ 

KHOÁ XXI, KỲ HỌP THỨ NHẤT 

                                              
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 Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính 

về việc Quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm; 

Xét Tờ trình số 86/TT-UBND ngày 23/6/2021 của UBND huyện về việc đề 

nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 

11/BC-BKTXH ngày 25/6/2021 của Ban Kinh tế - X  hội và    iến của đại biểu 

Hội đồng nhân dân huyện tại  ỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

         Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2020, gồm các nội dung sau: 

 I. Tổng thu NSNN: 1.153.136 triệu đồng 

Trong đó: Ngân sách huyện hưởng: 1.146.441  triệu đồng  

 1. Thu NSNN trên địa bàn (thu nội địa): 65.384 triệu  đồng 

 2. Thu đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng: 40 triệu đồng 

 3. Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên: 954.567 triệu  đồng 

 4. Thu chuyển nguồn từ NS năm trước: 125.918 triệu đồng 

 5. Thu kết dư ngân sách năm trước: 7.227 triệu đồng 

 II. Tổng chi ngân sách:  1.132.257  triệu đồng 

 1. Chi đầu tư phát triển: 153.967 triệu đồng 

 2. Chi thường xuyên: 577.578 triệu đồng 

 3. Chi chuyển nguồn sang năm sau:  121.330 triệu đồng 

 4. Chi bổ sung ngân sách cấp dưới:  279.382 triệu đồng 

 III. Kết dư Ngân sách       14.184 triệu đồng 

 Trong đó: - Ngân sách cấp huyện: 

                  - Ngân sách cấp xã: 

  10.045 triệu đồng 

4.139 triệu đồng 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao UBND huyện: 

- Chỉ đạo các Phòng chuyển môn hướng dẫn các đơn vị, xã, thị trấn thực 

hiện quyết toán ngân sách theo chế độ quy định hiện hành; Thực hiện thẩm tra 

quyết toán đối với các đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền quy định. 

- Thông báo công khai số liệu quyết toán cho các đơn vị thụ hưởng ngân 

sách và gửi Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách cho Sở Tài chính theo 

quy định.  

2. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND và đại biểu HĐND huyện 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Hương Khê khoá XXI, 

kỳ họp thứ Nhất thông qua ngày 30/6/2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Tài chính; 

- Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện; 

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

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Huấn 
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