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   Số:       /NQ-HĐND            

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Cao Lộc, ngày       tháng  7  năm 2020 
                 

NGHỊ QUYẾT  

Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn,  

quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC 

KHOÁ XX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM 
 

 

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 và 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 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của 

Chính phủ; 

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 năm địa phương, kế 

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

Theo đề nghị tại Tờ trình số 136/TTr-UBND ngày 03/7/2020 của Uỷ ban 

nhân dân huyện về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa 

bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; Báo cáo thẩm tra của 

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

đồng nhân dân huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết 

toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019, như sau:  

        1. Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2019: 

        Bao gồm:  

        a) Thu nội địa từ các sắc thuế:  

         b) Thu phí theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND: 

        2. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2019: 

         Bao gồm:  

a) Thu điều tiết NS huyện:  

535.841.835.383 đồng  

  

168.070.080.383 đồng 

367.771.755.000 đồng  

778.073.250.436 đồng 

 

148.562.737.425 đồng 
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        b) Thu kết dư ngân sách năm 2018:  

        c) Thu chuyển nguồn từ năm 2018 chuyển sang:                                                                            

        d) Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 

        - Thu bổ sung trong cân đối: 

        - Thu bổ sung CTMTQG, MT khác:    

        - Thu bổ sung có mục tiêu để thực hiện các 

nhiệm vụ phát triển KT-XH và chính sách trong năm: 

        đ) Thu bổ sung từ ngân sách cấp dưới nộp lên:    

 3. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2019: 

Bao gồm:  

a) Chi trong cân đối:      

- Chi đầu tư phát triển:       

  - Chi thường xuyên: 

          b) Chi CTMT, CT mục tiêu Quốc gia:  

c) Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau:  

+ Ngân sách cấp huyện:  

+ Ngân sách cấp xã:  

d) Chi nộp ngân sách cấp trên: 

 4. Kết dư ngân sách năm 2019:  

a) Ngân sách cấp huyện:  

          b) Ngân sách cấp xã, thị trấn:  

          5. Chi bổ sung cho ngân sách xã, thị trấn: 

19.689.303.196 đồng  

19.324.733.315 đồng 

590.151.885.500 đồng 

421.254.600.000 đồng 

     68.059.500.000 đồng 

    100.837.785.500 đồng   

    

           344.591.000 đồng 

 747.892.197.521 đồng 

     

    668.473.434.455 đồng 

65.709.353.500 đồng 

602.764.080.955 đồng 

45.259.687.000 đồng 

      27.697.797.066 đồng 

26.481.833.300 đồng 

1.215.963.766 đồng 

6.461.279.000 đồng   

  30.181.052.915 đồng 

27.370.293.751 đồng 

2.810.759.164 đồng 

137.459.880.000 đồng 

(Có biểu số 01,02,03,04,05,06,07,08,09 ( theo Mẫu biểu số 48, 50, 51, 52, 53, 

54, 58, 59, 61 -Nghị định số 31/NĐ-CP ngày 23/3/2017) kèm theo Nghị Quyết này). 

   Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức triển 

khai thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc Khoá XX, kỳ 

họp thứ Mười lăm thông qua ngày  21 tháng 7 năm 2020./. 

 
 

 Nơi nhận:  
- TT HĐND tỉnh,  

- UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính;   

- TT Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ huyện;  

- VKSND, TAND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; 

- HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. HS kỳ họp. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Quang Cường 
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