
 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 

 
Số:       /NQ-HĐND 

Lần 1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Tủa Chùa, ngày      tháng  12 năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA 

KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ 14 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật s a 

đổi,  ổ sung m t s  điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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

Căn cứ Nghị định s  163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành m t s  điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư s  342/2016/TT-

BTC ngày 30/12/2016 của B  Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành m t s  

điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị quyết s  35/2016/NQ-HĐNG ngày 10 tháng 12 năm 2016 

của H i đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về  an hành định mức phân  ổ dự toán 

chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017; Nghị quyết s  02/2018/NQ-

UBND ngày 21/12/2018 của HĐND huyện Tủa Chùa v/v  an hành Định mức phân 

 ổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2019-2020 trong thời 

kỳ ổn định ngân sách 2017-2020; 

Căn cứ Quyết định s  1338/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy  an 

nhân dân tỉnh Điện Biên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; 

Sau khi xem xét Báo cáo s      /BC-UBND ngày    tháng 12 năm 2020 của 

UBND huyện về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; 

dự toán và phân  ổ dự toán ngân sách địa phương năm 2021; Báo cáo thẩm tra của 

Ban Kinh tế - Xã h i H i đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại  iểu H i 

đồng nhân dân huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 cụ 

thể như sau:  

I. Dự toán thu ngân sách địa phương     

Tổng thu ngân sách địa phương năm 2021: 432.280.000.000 đồng, phần ngân 

sách địa phương hưởng theo phân cấp 431.280.000.000 đồng, cụ thể: 

1. Thu ngân sách trên địa bàn: 13.600.000.000 đồng, bao gồm: 

- Ngân sách Trung ương hưởng: 550.000.000 đồng. 

- Ngân sách tỉnh hưởng: 450.000.000 đồng. 
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- Ngân sách huyện hưởng: 12.020.000.000 đồng. 

- Ngân sách xã hưởng: 580.000.000 đồng. 

2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 418.680.000.000 đồng, bao gồm: 

- Thu trợ cấp cân đối ngân sách: 377.695.000.000 đồng. 

- Thu bổ sung cải cách tiền lương: 40.966.000.000 đồng. 

- Thu trợ cấp có mục tiêu, nhiệm vụ khác: 19.000.000 đồng. 

II. Dự toán chi ngân sách địa phương 

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2021: 431.280.000.000 đồng, cụ thể: 

1. Chi đầu tư: 16.698.000.000 đồng. 

2. Chi thường xuyên: 403.831.000.000 đồng. 

  3.  Dự phòng ngân sách: 7.488.000.000 đồng. 

  4. Chi khác ngân sách: 2.644.000.000 đồng. 

  5. Chi từ nguồn tăng thu trên địa bàn: 600.000.000 đồng. 

  6. Chi thực hiện các chế độ, chính sách: 19.000.000 đồng. 

(có  iểu chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức điều 

hành dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 theo Nghị quyết này đảm 

bảo đúng chế độ chính sách và các quy định hiện hành. 

Trong quá trình điều hành ngân sách, có vấn đề phát sinh cần giải quyết, 

giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân 

huyện xem xét, xử lý và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện theo quy định. 

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội 

đồng nhân dân huyện, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng 

nhân dân huyện giám sát thực hiện Nghị quyết. 

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân 

dân huyện thông qua. 

Nghị quyết này đã được H i đồng nhân dân huyện khoá XX, kỳ họp thứ 

14 thông qua ngày .....tháng 12 năm 2020./. 
Nơi nhận:                                                                                            
- TT HĐND tỉnh; UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính;  

- Các ĐB HĐND tỉnh ứng cử tại Tủa Chùa; 

- TT Huyện uỷ; 

- TT HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

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

- HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
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