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NGHỊ QUYẾT 

Về dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách địa phương  

và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện năm 2022 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHƠN THÀNH 

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 5 
 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số 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 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành Luật Ngân sách; 

Căn cứ Quyết định số ........./QĐ-UBND ngày ....../......./2022 của UBND tỉnh về 

việc giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022, tỉnh Bình Phước;  

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 116/BC-UBND ngày 04/7/2022 của UBND 

huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến của các 

vị đại biểu HĐND huyện. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thống nhất dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 

của huyện Chơn Thành, như sau: 

1. Tổng thu ngân sách mới phát sinh trên địa bàn năm 2022 điều chỉnh là: 960 

tỷ đồng, tăng 39,5% dự kiến dự toán điều chỉnh tỉnh giao và tăng 2,3% dự toán 

HĐND huyện thông qua đầu năm (số tuyệt đối tăng so với dự toán huyện giao 

đầu năm 22 tỷ đồng), bằng 108,2% so với số thực hiện năm 2021. 

2. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2022 điều chỉnh là: 1.344 tỷ 235 triệu 

đồng, tăng 83,5% dự kiến dự toán điều chỉnh tỉnh giao và tăng 44,2% dự toán 

Hội đồng nhân dân huyện thông qua đầu năm, bằng 98,4% so với số thực hiện 

năm 2021. 

Điều 2.  Phân bổ dự toán chi ngân sách huyện điều chỉnh năm 2022, như sau: 

Tổng chi ngân sách huyện là: 1.094 tỷ 007 triệu đồng, trong đó: 

1. Chi trong cân đối ngân sách huyện : 1.027 tỷ 585 triệu đồng.  

2. Chi bổ sung cho ngân sách xã, thị trấn: 66 tỷ 422 triệu đồng. 

 (Chi tiết theo các phụ lục đính kèm). 
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 Điều 3. Thông qua các giải pháp điều hành thực hiện dự toán điều chỉnh thu, 

chi ngân sách năm 2022 do UBND huyện đưa ra tại Báo cáo số ...../BC-UBND 

ngày .... tháng ..... năm 2022. 

 Điều 4. Giao UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện; giao Thường trực 

HĐND, các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết này.  

Nghị quyết này đã được HĐND huyện khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày      

....../...../2022 và có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua./. 
 
 

Nơi nhận: 
- TT.HĐND-UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tài chính (b/c); 

- TT.HĐND-UBND-UBMTTQ huyện; 

- Các vị đại biểu HĐND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

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

- HĐND-UBND các xã-thị trấn; 

- LĐVP, các CV; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Hải 

 

            

 

 

 

 


