
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KRÔNG NÔ 

 

Số:          /TTr-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Krông Nô, ngày       tháng 6 năm 2022 

 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 

huyện Krông Nô năm 2021 
 

 

Kính gửi: HĐND huyện Khóa VIII kỳ họp thứ 4 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban 

hành quy chế, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, 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 hằng năm; 

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 quy định xét duyệt, 

thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm; 

Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô kính đề nghị Hội đồng nhân dân huyện 

Krông Nô khóa VIII kỳ họp thứ 4 Phê chuẩn Quyết toán thu Ngân sách nhà nước 

trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách huyện Krông Nô năm 2021, như sau: 

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn:      147.978.664.566 đồng  

2. Tổng thu ngân sách huyện:           586.589.442.102 đồng  

3. Tổng chi ngân sách huyện:           585.506.687.448 đồng 

4. Kết dư ngân sách huyện:                  1.082.754.654 đồng 

- Kết dư ngân sách cấp huyện:                546.102.722 đồng 

- Kết dư ngân sách cấp xã:                      536.651.932 đồng 

 (Kèm theo các Biểu mẫu số 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 61) 

5. Đề nghị Hội đồng nhân dân huyện xử lý số kết dư ngân sách cấp huyện 

năm 2021 như sau:  
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Chuyển vào thu ngân sách cấp huyện năm 2022 số tiền 546.102.722 đồng và 

bố trí thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

- Nộp trả ngân sách tỉnh kinh phí thực hiện một số chính sách an sinh xã hội 

thuộc lĩnh vực giáo dục – đào tạo và kinh tế còn dư hết nhu cầu sử dụng theo đề 

nghị của Sở Tài chính tỉnh Đăk Nông tại Công văn số 454/STC-QLNS ngày 

18/3/2022 với số tiền 70.683.974 triệu đồng. 

 - Bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất phát sinh năm 2022 số tiền 

475.418.748 triệu đồng. 

 Kính đề nghị Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII kỳ họp thứ 4 xem xét 

quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- TT. Huyện uỷ; 

- TT. HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện;         

- VP. HĐND&UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 
- Phòng Tài Chính - KH; 

- Lưu: VT.(T) 

 

 TM. UBND HUYỆN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Ngọc Sơn 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN KRÔNG NÔ 

 

Số:          /NQ-HĐND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Krông Nô, ngày       tháng 6 năm 2022 

 
 

 
 

HUYỆN KRÔNG NÔ 

 

Số:         /NQ-HĐND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Krông Nô, ngày       tháng 7  năm 2016 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Krông Nô năm 2021 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ 

KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ 4 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban 

hành quy chế, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, 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 hằng năm; 

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 quy định xét duyệt, 

thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm; 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô tại Tờ trình số      /TTr–

UBND, ngày    /6/2022 Về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán Ngân sách nhà nước 

huyện Krông Nô năm 2021; Báo cáo thẩm tra số     /BC-HĐND, ngày     /6/2022 

của Ban Kinh tế – Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến của các Đại biểu Hội 

đồng nhân dân huyện. 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Phê chuẩn Quyết toán thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết 

toán thu, chi ngân sách huyện Krông Nô năm 2020, như sau: 

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn :   147.978.664.566 đồng  

2. Tổng thu ngân sách huyện :   586.589.442.102 đồng  

3. Tổng chi ngân sách huyện :   585.506.687.448 đồng 

4. Kết dư ngân sách huyện  :       1.082.754.654 đồng 

- Kết dư ngân sách cấp huyện :          546.102.722 đồng 

- Kết dư ngân sách cấp xã  :          536.651.932 đồng 

Dự thảo 



4 
 

 

(Kèm theo các Biểu mẫu số 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 61) 

Điều 2. Xử lý số kết dư ngân sách cấp huyện năm 2021 như sau:  

Chuyển vào thu ngân sách cấp huyện năm 2022 số tiền 546.102.722 triệu 

đồng và bố trí thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

- Nộp trả ngân sách tỉnh kinh phí thực hiện một số chính sách an sinh xã hội 

thuộc lĩnh vực giáo dục – đào tạo và kinh tế còn dư hết nhu cầu sử dụng theo đề 

nghị của Sở Tài chính tỉnh Đăk Nông tại Công văn số 454/STC-QLNS ngày 

18/3/2022 với số tiền 70.683.974 đồng. 

 - Bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất phát sinh năm 2022 số tiền 

475.418.748 đồng. 

 Giao Uỷ ban nhân dân huyện chủ động phân bổ cho các cơ quan, đơn vị thụ 

hưởng, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân huyện tại 

kỳ họp gần nhất. 

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô chỉ đạo triển khai thực 

hiện công khai số liệu quyết toán; hạch toán số kết dư ngân sách cấp huyện năm 

2021 và quản lý, sử dụng nguồn kinh phí theo đúng các nội dung tại Điều 2 của 

Nghị quyết này. 

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các 

Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc triển khai, thực 

hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Krông Nô khóa VIII kỳ 

họp thứ 4 thông qua ngày     tháng     năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng 

nhân dân huyện thông qua. 
 

Nơi nhận: 
- TT. HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh;  
- Sở Tài chính tỉnh;                Báo cáo 

- TT. Huyện uỷ;                                     

- TT. HĐND huyện; 

- UBND huyện; 
- Công báo tỉnh Đắk Nông;                                                           

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 
- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- VP. HĐND & UBND huyện; 

- Lưu: VT.(T) 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quốc 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


