
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tủa Chùa, ngày 11 tháng 7 năm 2022 
 

  
BÁO CÁO THẨM TRA  

Báo cáo thuyết minh tổng quyết toán ngân sách địa phƣơng năm 2021 và Dự thảo Nghị 

quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phƣơng năm 2021 

 
 

Thực hiện Thông báo số 36/TB-HĐND ngày 21/6/2022 của Thường trực 

HĐND huyện về nội dung, thời gian tổ chức và phân công chuẩn bị kỳ họp thứ Sáu, 

HĐND huyện khóa XXI; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thẩm tra Báo cáo số 

352/BC-UBND ngày 05/7/2022 của UBND huyện Tủa Chùa và Dự thảo Nghị quyết 

về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021. Qua thẩm tra, Ban 

Kinh tế - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra như sau: 

I. ĐỐI VỚI NỘI DUNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 

NĂM 2021 

1. Quyết toán thu, chi ngân sách địa phƣơng năm 2021 

Nhìn chung, nội dung Báo cáo thuyết minh tổng quyết toán ngân sách địa 

phương năm 2021 của UBND huyện đã phản ánh đầy đủ, rõ ràng số liệu tổng thể và 

số liệu chi tiết về thu, chi ngân sách. Nội dung quyết toán đảm bảo các nội dung thu, 

chi ghi trong Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện. Các 

nội dung chi ngân sách đảm bảo, đáp ứng các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng - an ninh và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Bảo đảm cân 

đối giữa thu và chi, chi chuyển nguồn. Số liệu quyết toán của ngân sách cấp dưới đã 

được HĐND cấp dưới phê chuẩn. Về biểu mẫu quyết toán đầy đủ, đúng theo quy định 

của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. 

1.1. Tổng quyết toán thu NSĐP năm 2021: 583.475.010.434 đồng, trong đó, 
ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp 581.985.132.514 đồng, đạt 135% dự 
toán HĐND huyện giao. 

- Thu ngân sách trên địa bàn: 14.302.055.192 đồng, trong đó ngân sách địa 
phương hưởng theo phân cấp 12.812.177.272 đồng, đạt 105% dự toán tỉnh giao và đạt 
102% dự toán HĐND huyện giao. 

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 526.146.439.000 đồng, đạt 126% dự toán 
HĐND huyện giao. 

- Thu kết dư: 0 đồng 

- Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 43.026.516.242 đồng. 

- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 0 đồng. 

1.2. Tổng quyết toán chi NSĐP năm 2021: 581.985.132.514 đồng, đạt 135% 
dự toán huyện giao, trong đó: 
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- Tổng quyết toán chi ngân sách cấp huyện: 511.364.199.881 đồng, đạt 119% 
dự toán huyện giao. 

- Tổng quyết toán chi ngân sách cấp xã: 70.620.932.633 đồng, đạt 109% dự 
toán huyện giao. 

2. Ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội 

Ban Kinh tế - Xã hội nhất trí số liệu trong báo cáo số 352/BC-UBND ngày 
05/7/2022 của UBND huyện Tủa Chùa. 

II. VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT 
TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG NĂM 2021 

1. Về thẩm quyền ban hành Nghị quyết 

Việc ban hành Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương 
năm 2021 là đúng thẩm quyền quyết định của HĐND huyện. 

2. Nội dung dự thảo Nghị quyết 

Nội dung dự thảo Nghị quyết đảm bảo đúng Luật Ngân sách Nhà nước; Luật 
Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; nội dung của dự thảo Nghị quyết đã 
đánh giá được tổng thể kết quả thực hiện chấp hành, quyết toán ngân sách trên địa bàn 
theo từng lĩnh vực và nội dung nhiệm vụ thu, chi ngân sách được cấp có thẩm quyền 
giao. Biểu mẫu quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 lập đầy đủ biểu mẫu theo 
quy định, đảm bảo tính chính xác, tính hợp pháp, đầy đủ số lượng biểu theo quy định 
tại Nghị định 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ và Nghị quyết 85/NQ-
HĐND ngày 09/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên và đúng theo quy 
định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; một số nội dung về câu, từ, số liệu 
đã được UBND huyện tiếp thu chỉnh sửa vào dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp 
thẩm tra. 

Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị HĐND huyện chấp thuận số Quyết toán năm 
2021 theo đề nghị của UBND huyện.   

3. Về thể thức văn bản:  

Dự thảo Nghị quyết được được xây dựng bảo đảm thể thức, kỹ thuật trình bày 
văn bản theo quy định của pháp luật. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra Báo cáo thuyết minh tổng quyết toán ngân sách 

địa phương năm 2021 và Dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách 

địa phương năm 2021. Ban Kinh tế - Xã hội trình HĐND huyện xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UBMTTQ huyện; 

- Các Đại biểu HĐND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Thành viên Ban KT-XH; 

- Lđ VP HĐND & UBND huyện; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- Lưu: VT, Ban KT-XH. 

                    TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

                       TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

                                     Nguyễn Bá Đức 
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