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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI 

KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 4 

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 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

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

trưởng 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 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai tại Tờ trình số 82/TTr-
UBND ngày 28 tháng 6 năm 2022 về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách 

huyện và phân bổ kết dư ngân sách cấp huyện năm 2021; Báo cáo thẩm tra của 
các Ban 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 quyết toán thu - chi Ngân sách huyện năm 2021 và phân 
bổ kết dư năm 2021 như sau:  

I. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn     92.908.231.140 đồng. 

  - Thu nội địa 92.908.231.140 đồng. 

II. Tổng thu ngân sách huyện năm 2021    220.660.509.188 đồng. 

Bao gồm: 

1. Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp 41.885.079.268 đồng. 

Trong đó: - Ngân sách cấp huyện 40.030.352.019 đồng. 

                 - Ngân sách cấp xã  1.854.727.249 đồng. 

2. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh   92.175.938.000 đồng. 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN IA H’DRAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /NQ-HĐND Ia H’Drai, ngày       tháng 7 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2021 
và phân bổ kết dư năm 2021 
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                 - Bổ sung cân đối 60.611.000.000 đồng. 

                - Bổ sung có mục tiêu        31.564.938.000 đồng. 

3. Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang   84.590.881.688 đồng. 

                - Ngân sách cấp huyện                           80.871.843.482 đồng. 

                - Ngân sách cấp xã                          3.719.038.206 đồng. 

4. Thu kết dư năm trước           1.987.440.376 đồng. 

                - Ngân sách cấp huyện                 1.688.586.304 đồng. 

                - Ngân sách cấp xã            298.854.072 đồng. 

5. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên     21.169.856 đồng. 

III. Tổng chi ngân sách huyện năm 2021  219.823.380.627 đồng. 

1. Chi đầu tư phát triển 45.701.628.982 đồng. 

2. Chi thường xuyên  98.737.077.764 đồng. 

3. Chi chuyển nguồn 68.806.237.511 đồng. 

4. Chi nộp ngân sách cấp trên         6.578.436.370 đồng. 

IV. Chênh lệch thu chi ngân sách huyện       837.128.561 đồng. 

1. Ngân sách cấp huyện  717.396.447 đồng. 

2. Ngân sách cấp xã      119.732.114 đồng.  

(Các biểu chi tiết kèm theo) 

V. Xử lý chênh lệch thu chi ngân sách huyện năm 2021 

1. Ngân sách cấp huyện: Số chênh lệch thu chi ngân sách cấp huyện được 

kết dư ghi thu vào ngân sách cấp huyện năm 2022 là: 717.396.447 đồng. Ủy ban 
nhân dân huyện đề xuất phân bổ như sau: 

- Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, tương ứng tỷ lệ 70% là 502.177.513 
đồng. 

- 30% còn lại là 215.218.934 đồng phân bổ đầu tư công trình Đường ĐĐT32 
(N55-N58). 

2. Ngân sách cấp xã: Số chênh lệch thu, chi ngân sách xã: 119.732.114 đồng 
(UBND xã Ia Tơi: 15.610.342 đồng; UBND xã Ia Dom: 48.236.429 đồng; UBND xã 

Ia Đal: 55.885.343 đồng; giao cho Ủy ban nhân dân xã trình  Hội đồng nhân dân 
cùng cấp quyết định theo quy định của Luật ngân sách nhà nước hiện hành).  

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao: 

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. 



3 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp thứ 4 
thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2022./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tài chính (b/c); 
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Ủy ban nhân dân 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; 
- Lưu: VT-TH. 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 
Lương Văn Thám 
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