
 
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐĂK TÔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /TTr-UBND 

 

                 Đăk Tô, ngày          tháng  6  năm  2022 
 
  

TỜ TRÌNH 
Về việc xin phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương  

và phân bổ kết dư ngân sách huyện Đăk Tô năm 2021 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV – kỳ họp thứ 4 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 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 ngày 26/5/2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP, ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC, ngày 30/12/2016 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 163/2016/NĐ-CP, ngày 21/12/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Công văn số 2362/STC-QLNS, ngày 22/6/2022 của Sở Tài chính 

tỉnh Kon Tum về việc thẩm tra quyết toán ngân sách huyện Đăk Tô năm 2021; 

         UBND huyện Đăk Tô kính đề nghị HĐND huyện khoá XIV Kỳ họp thứ 4 

xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân 

sách huyện Đăk Tô năm 2021 như sau: 

         I. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021: 

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước:  

    + Trong đó: - Thu NSNN trên địa bàn:      

2. Tổng thu ngân sách địa phương:  

     + Trong đó: - Thu ngân sách cấp huyện: 

                         - Thu ngân sách cấp xã:               

3. Tổng chi ngân sách địa phương:   

     +Trong đó: - Chi ngân sách cấp huyện:  

                        - Chi ngân sách cấp xã:              

4. Kết dư ngân sách địa phương:  

    + Trong đó: - Kết dư ngân sách cấp huyện: 

                        -  Kết dư ngân sách cấp xã: 

488.251.119.778 đồng 

151.261.588.535 đồng 

454.224.667.890 đồng 

398.699.293.398 đồng 

55.525.374.492 đồng 

452.926.648.295 đồng 

397.662.876.158 đồng 

55.263.772.137 đồng 

1.298.019.595 đồng 

1.036.417.240 đồng 

261.602.355 đồng 



II. Phân bổ kết dư ngân sách huyện Đăk Tô năm 2021: 

          Chuyển vào thu ngân sách cấp huyện năm 2022 từ nguồn kết dư ngân 

sách cấp huyện năm 2021 với số tiền 1.036.417.240 đồng 

         Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, phê 

chuẩn./. 

                                                                                                                                                                    
Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy;  

- Thường trực HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các thành viên UBND huyện; 

- Lưu: VT, PTCKH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đặng Hoàng Nam 
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