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NGHỊ QUYẾT 

V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA 

KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ 11 
 

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

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 định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban 

hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 địa phương, kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm; 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 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/NĐ-

CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh 

Điện Biên quy định về thời gian gửi báo cáo, mẫu biểu đảm bảo lập kế hoạch tài 

chính 05 địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm; kế hoạch tài 

chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách 

địa phương và quyết toán ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và thời 

hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương các cấp; 

 Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 của HĐND huyện Tủa 

Chùa về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019;  

 Căn cứ Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND 

huyện Tủa Chùa về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; 

Sau khi xem xét Báo cáo số 197/BC-UBND ngày 03/7/2020 của UBND 

huyện Tủa Chùa về quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; Báo cáo thẩm tra 

của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại 

biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 huyện Tủa 

Chùa v i các n i dung chủ yếu sau: 

I. Tổng thu ngân sách địa phương: 723.109.698.443 đồng, trong đó ngân 

sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 721.681.629.015 đồng, trong đó: 

1. Thu ngân sách trên địa bàn: 15.502.852.501 đồng, trong đó ngân sách 

địa phương được hưởng theo phân c p: 14.074.783.073 đồng.  



2. Thu bổ sung từ ngân sách c p trên: 688.445.718.372 đồng, bao gồm: 

- Thu bổ sung cân đối: 448.863.699.506 đồng. 

- Thu bổ sung có mục tiêu: 239.582.018.866 đồng. 

3. Thu kết dư ngân sách: 1.166.251.894 đồng.  

4. Thu chuyển nguồn ngân sách: 17.795.793.764 đồng.  

 5. Thu từ ngân sách c p dư i n p trả: 199.081.912 đồng.  

II. Tổng chi ngân sách địa phương: 720.656.022.479 đồng, trong đó: 

1. Chi cân đối ngân sách địa phương: 426.013.050.618 đồng, bao gồm: 

- Chi đầu tư phát triển: 2.210.709.995 đồng. 

- Chi thường xuyên: 423.802.340.623 đồng. 

2. Chi các chương trình mục tiêu: 105.567.729.994 đồng, bao gồm: 

- Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: 91.384.647.560 đồng. 

- Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác: 

14.183.082.434 đồng. 

3. Chi chuyển nguồn: 69.623.914.840 đồng. 

4. Chi n p trả ngân sách c p trên: 1.377.827.521  đồng. 

5. Chi bổ sung ngân sách c p dư i: 118.073.499.506 đồng. 

 III. Kết dư ngân sách: 1.025.606.536 đồng, trong đó:  

 1. Ngân sách huyện: 199.081.912 đồng. 

 2. Ngân sách xã: 826.524.624 đồng. 

(chi tiết theo các biểu mẫu đính k m  

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị 

quyết theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Giao Thường trực H i đồng nhân dân, các Ban của H i đồng nhân 

dân, các Tổ đại biểu H i đồng nhân dân và các đại biểu H i đồng nhân dân 

huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

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

dân huyện thông qua. 

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

11 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2020./. 

Nơi nhận:                                                                                            
- TT HĐND, UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính;  

- TTHuyện uỷ, TTHĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại Tủa Chùa; 

- Các đại biểu HĐND huyện khóa XX; 

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

- TT HĐND, UBND các xã, thị tr n; 

- Lưu: VT. 
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