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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; 

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 117/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. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Chơn Thành 

năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Tổng thu ngân sách nhà nước: Tổng thu ngân sách nhà nước phát sinh 

trên địa bàn huyện năm 2021: Thực hiện 887 tỷ 086 triệu đồng, đạt 141,9% dự toán 

điều chỉnh tỉnh giao và đạt 97,6% dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua và 

bằng 128,2% số thực hiện năm 2020, trong đó một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn 

đạt kết quả như sau: (Theo Biểu số 61 kèm theo). 

2. Tổng chi ngân sách địa phương: Thực hiện 1.465 tỷ 558 triệu đồng, loại 

trừ số chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 99 tỷ 629 triệu đồng do số bổ sung trên 

đã thực hiện chi và được quyết toán ở ngân sách cấp xã, vậy tổng số chi theo Nghị 

quyết đề ra là 1.365 tỷ 929 triệu đồng, tăng hơn 02 lần so với dự toán điều chỉnh 

tỉnh giao, đạt 104,9% dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua và bằng 134,8% 

số thực hiện năm 2020, trong đó:  

 a) Chi đầu tư phát triển: 475 tỷ 948 triệu đồng, loại trừ thanh toán chi 

chuyển nguồn các năm trước thì số chi theo Nghị quyết HĐND huyện giao là 360 

tỷ 039 triệu đồng, đạt 174,4% dự toán điều chỉnh tỉnh giao và đạt 66% dự toán 

điều chỉnh HĐND huyện thông qua và bằng 117,6% so với cùng kỳ năm 2020. 

Nguyên nhân giải ngân không đạt so với kế hoạch là do thực hiện giãn cách xã 

hội nên mọi hoạt động xây dựng phải tạm dừng đã ảnh hưởng đến kết quả giải 

ngân vốn năm 2021. 
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b) Chi thường xuyên: Thực hiện 421 tỷ 879 triệu đồng, đạt 122% dự toán 

điều chỉnh tỉnh giao và đạt 99% dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua, bằng 

96,4% so với số thực hiện năm 2020. 

c) Chi dự phòng ngân sách: Thực hiện 41 tỷ 541 triệu đồng, tăng gấp 04 

lần so với dự toán điều chỉnh tỉnh giao và đạt 180,4% dự toán điều chỉnh HĐND 

huyện thông qua. 

 d) Chi Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP từ nguồn cải cách tiền 

lương: 41 tỷ 572 triệu đồng. 

3. Cân đối ngân sách: 

- Thu phát sinh ngân sách huyện hưởng:  727 tỷ 531 triệu đồng 

- Số thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:  233 tỷ 400 triệu đồng 

   Trong đó: 

+ Bổ sung cân đối ngân sách:  162 tỷ 879 triệu đồng 

+ Bổ sung có mục tiêu: 70 tỷ 521 triệu đồng 

- Thu kết dư ngân sách:  152 tỷ 978 triệu đồng 

- Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước:  253 tỷ 421 triệu đồng 

Tổng thu ngân sách huyện đưa vào cân đối ngân sách là 1.367 tỷ 330 triệu 

đồng, cân đối với tổng chi là 1.365 tỷ 929 triệu đồng. Như vậy, tồn quỹ ngân sách 

năm 2021 là 1 tỷ 401 triệu đồng.  

Điều 2. HĐND huyện đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành của UBND 

huyện và các cấp, các ngành đã thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà 

nước năm 2021. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành, các đơn vị tập trung 

đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các dự án đã 

hoàn thành, hạn chế số chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau. 

Điều 3. Giao UBND huyện tổ chức thực hiện; giao Thường trực HĐND huyện, 

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

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Chơn Thành 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 
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