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DI) THAO 

NGH! QUYET 
A A A , .. . A 

Ye phe chuan quyet toan thu ngan sach nha nirrc tren d!a  ban, quyet toan 
thu, chi ngân sách da phirng tinh Quãng  Trj 11am 2021 

HOI BONG NHAN DAN TIM! QUANG TR! 
IUIOA VIII, K HQP THIJ 14 

Can ct Lut Tc chzc chInh quyn dja phting ngày 19/6/2015; 

Can cz Luat  Ngán sách nhà nzthc ngày 25/6/2015; 

Can ciNghf dinh so 31/2017/ND-CP ngày 23/3/2017 cza C'hInhphi Ban 
hành Quy chê 4p, thám tra, quyêt djnh ice hogch tài chInh 05 nám dja phwctng, 
Ice' hogch dáu tw cOng trung hgn 05 nám dja phitcing, Ice hoçzch tài chinh - ngán 
sách nhà nwó'c 03 nàm dja phito'ng, dr toán và phán hO ngán sách dja phu'crng, 
phê chudn quyé't toán ngán sách dja phzwng hang näin, 

Can c& các Nghj quye't se' 86/NQ-HDND và 87/NQ-HDND ngày 
09/12/2020 cia H5i dOng nhán dan tInh khóa VII, k)) hQp th 19 ye dt toán thu 
ngán sách nhà nzthc trên dja bàn, chi ngán sách dja phucrng nám 2021 và phán 
bO ngân sách ti/a phutrng nám 2021, 

Sau khi xemxét Ta trInh so /TTr-UBND ngày tháng nám 2022 
cza UBND tinh ye vic tie nghj Phê chuán báo cáo quyêt toán thu ngdn sách 
Nhà nzthc, chi ngán sách ti/a phirang nám 2021; Báo cáo thám tra cüa Ban kinh 
té ngán sách HDND tinh và j kién cüa dgi biêu HDND tinh, 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Phê chu.n quyt toári thu ngân sách nhà nuc trên dja bàn, quyt 
toán thu, chi ngãn sách dja pht.rmg tinh Quáng Trj näm 2021 vth các ni dung 
nhix sau: 

1. Thu can di ngân sách nhà nu6c trên dja bàn 5.5 16.789,10 triêu dng 

trong dó. 

- Thu nôi dja: 4.075.273,67 triu dng 

- Thu tü hoit dtng xuât nhp khâu 1.429.752,15 triu dng 

2. Tong ngun thu ngân sách dja 

phuo'ng duçc huing: 12.522.278,04 triu dng 

+ Thu ngãn sách dja phucing duçic hi.ràng 

theo phân dtp: 3.689.192,0 1 triu dng 

So: fNQ-HDND 



+ Thu k& du näm truâc: 30.119,12 triu dông 

+ Thu b sung tü ngân sách Trung ixclng 5.778.242,85 triu dng 

+ Thu chuyn ngun tü näm triiâc chuyn sang 2.920.759,06 triu dông 

+ Thu tir ngân sách cp drni np len 103.965 triu dông 

3. Tng chi ngân sách dja phucing 12.497.034,10 triu dng 

4. Vay ngân sách dja phucmg 50.400,18 triu dàng 

5. Trâ nçi gc vay cüa ngân sách dja phuong 32.078,89 triu dng 

(Trá ncigo'c vay cza NSDP tft ngucn vay igi 32.078,89 triu &ng) 

6. Kêt dir ngân sách (2-3): 25.243,94 triu dng 

- K& du ngân sách cp tinh: 2.3 87,64 triu dng 

+50% bó sung qu9 dir trü tài chInh: 1.193,82 triu &ng 

+50% chuyn vào thu ngán sách näm sau: 1.193,82 friu dcng 

- Kt du ngân sách cp huyn: 14.394,74 triu dng 

- K& du ngãn sách cp xã: 8.461,55 triu dông 

(DInh kèin các biéu chi tié't) 

Diu 2. 

1. Giao Uy ban nhân tinh cong khai quyt toán ngãn sách Nhà ntthc tinh 
Quâng Trj näm 2021, báo cáo B Tài chinh và triên khai thirc hin theo quy djnh 
cüa Lut Ngân sách Nhà rnthc. 

2. This&ng trirc Hi dng nhân dan, các ban Hi dng nhãn d, các t 
chüc di biêu Hi dông nhân dan, dja biêu Hi dông nhân dan tinh phôi hqp Uy 
ban Mt trn To quôc Viêt Nam tinh và các tO chi'rc chInh trj - xã hi giám sat 
thrc hin Nghj quyêt. 

Nghj quyt nay dã &rçlc Hi dng nhân dan tinh Quáng Trj Khóa VIII, kS' 
hp thir 14 thông qua ngày tháng näm 2022 vá có hiu lirc thi hánh kê tir ngáy 
thông qua.!. 

Nih n1:n: CHU TICH 
- UBTVQH, ChInh phü; 
- BTài chInh; 
- Kiêm toán nhà nLrcc KVII; 
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