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NGHỊ QUYẾT 

Về dự toán thu, chi ngân sách huyện và phân bổ dự toán 

ngân sách cấp huyện năm 2022 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI 

KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 3 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;  

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai tại Tờ trình số 280/TTr-

UBND ngày 13 tháng 12 năm 2021 về dự toán thu, chi ngân sách huyện và phân 

bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - 

Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng 

nhân dân huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách huyện và phân bổ dự toán 

ngân sách cấp huyện năm 2022 với các nội dung chính như sau: 

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:    50.350,000 triệu đồng 

2. Dự toán thu ngân sách huyện:    124.670,000 triệu đồng 

a) Thu phân cấp ngân sách:         26.873,000 triệu đồng 

b) Thu bổ sung ngân sách cấp trên:      97.797,000 triệu đồng 

- Bổ sung cân đối:          89.890,000 triệu đồng 

- Bổ sung mục tiêu:         7.907,000 triệu đồng 

3. Dự toán chi ngân sách huyện:    124.670,000 triệu đồng 

a) Chi cân đối ngân sách huyện:    116.763,000 triệu đồng 

- Chi đầu tư phát triển:      10.326,000 triệu đồng 
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- Chi thường xuyên:     104.102,000 triệu đồng 

- Chi dự phòng:         2.335,000 triệu đồng 

b) Chi bổ sung có mục tiêu:         7.907,000 triệu đồng 

4. Dự toán chi ngân sách cấp huyện:    102.844,780 triệu đồng 

a) Chi cân đối ngân sách cấp huyện:     94.937,780 triệu đồng 

- Chi đầu tư phát triển:        9.826,000 triệu đồng 

- Chi thường xuyên:       83.205,780 triệu đồng 

- Chi dự phòng:         1.906,000 triệu đồng 

b) Chi bổ sung có mục tiêu:        7.907,000 triệu đồng 

5. Bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách cấp xã: 20.943,520 triệu đồng 

   Trong đó: Bổ sung cân đối:       20.943,520 triệu đồng 

(Kèm theo các biểu chi tiết) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân 

huyện, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và Đại biểu Hội đồng nhân dân 

huyện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI, kỳ họp thứ 3 

thông qua ngày 19 tháng 12  năm 2021. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- UBND huyện;  

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

- Thường trực HĐND-UBND các xã; 

- Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT-TH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Thạch 
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