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NGHỊ QUYẾT
Về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu,

chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

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 hàng năm;

Căn cứ các Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân
dân tỉnh khóa VII kỳ họp thứ 6 về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi
ngân sách địa phương năm 2018; số 18/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 về phê chuẩn
quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2017;

Xét Tờ trình số5468 /TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc đề nghị Phê chuẩn báo cáo quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi
ngân sách địa phương năm 2018; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý
kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh 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 tỉnh Quảng Trị năm 2018 với các nội dung như sau:

1. Thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn 2.726.231 triệu đồng

trong đó:

- Thu nội địa: 2.380.119 triệu đồng

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 303.766 triệu đồng

2. Tổng nguồn thu ngân sách địa 

phương được hưởng: 9.624.362 triệu đồng

+ Thu ngân sách địa phương được hưởng

 theo phân cấp: 2.185.405 triệu đồng

 DỰ THẢO



+ Thu kết dư năm trước: 397.206 triệu đồng

+ Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 5.363.038 triệu đồng

+ Thu chuyển nguồn từ năm 2016 chuyển sang   1.648.638 triệu đồng

+ Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 30.075 triệu đồng

3. Tổng chi ngân sách địa phương 9.052.911 triệu đồng

4. Trả nợ gốc của ngân sách địa phương 74.500 triệu đồng

5. Chênh lệch thu chi ngân sách (mục 2-3-4) 496.951 triệu đồng

- Chênh lệch thu chi ngân sách cấp tỉnh 217.499,8 triệu đồng

- Kết dư ngân sách cấp huyện 231.296,9 triệu đồng

- Kết dư ngân sách cấp xã    48.154,1 triệu đồng

 (Đính kèm các biểu chi tiết)
Điều 2.  Giao Ủy ban nhân tỉnh công khai quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh

Quảng Trị năm 2018, báo cáo Bộ Tài chính và triển khai thực hiện theo quy định của
Luật ngân sách nhà nước.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát thực hiện
Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Khóa VII, Kỳ họp
thứ 13 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 
Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- Bộ KHĐT, BộTài chính;
- TVTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, TAND, VKSND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND cấp huyện;
- ĐB HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.    

  Nguyễn Văn Hùng
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