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NGHỊ QUYẾT
Phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương

tỉnh Hải Dương năm 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ  Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;
Xét Báo cáo số 145/BC-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hải Dương về phê chuẩn quyết toán Ngân sách địa phương năm 
2020 tỉnh Hải Dương;  Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến 
thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 
2020, như sau:

1. Tổng nguồn thu ngân sách nhà nước: 28.137.634 triệu đồng
- Thu nội địa: 13.367.197 triệu đồng
- Thu viện trợ: 22.542 triệu đồng
- Thu các khoản huy động đóng góp 43.017 triệu đồng
- Thu hồi vốn NSNN và thu quỹ dự trữ tài 
chính: 25.589 triệu đồng

- Thu kết dư ngân sách năm 2019: 352.127 triệu đồng
- Thu chuyển nguồn từ 2019 sang: 4.045.709 triệu đồng
- Thu bổ sung từ NSTW: 1.501.124 triệu đồng
- Thu chuyển giao ngân sách địa phương: 8.672.201 triệu đồng
- Ghi thu tiền thuê đất nhà đầu tư tự nguyện 
ứng trước để GPMB 108.128 triệu đồng

2. Thu ngân sách địa phương: 19.389.847 triệu đồng
Bao gồm các khoản thu như sau:

- Thu nội địa: 13.367.197 triệu đồng
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- Thu viện trợ: 22.541 triệu đồng

- Thu các khoản huy động đóng góp 43.017 triệu đồng

- Thu hồi vốn NSNN và thu quỹ dự trữ tài 
chính: 25.589 triệu đồng

- Thu kết dư ngân sách năm 2019: 352.127 triệu đồng

- Thu chuyển nguồn từ 2019 sang: 4.045.709 triệu đồng

- Thu bổ sung từ NSTW: 1.501.124 triệu đồng

- Thu từ NS cấp dưới nộp lên: 32.543 triệu đồng
3. Chi ngân sách địa phương: 19.332.044 triệu đồng
- Chi đầu tư phát triển: 5.222.357 triệu đồng
- Chi thường xuyên: 9.385.234 triệu đồng
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.230 triệu đồng
- Chi chuyển nguồn sang 2021: 3.284.174 triệu đồng
- Chi trả lãi vay: 719 triệu đồng
- Chi CTMT cân đối qua NSĐP: 1.359.889 triệu đồng
- Chi nộp ngân sách cấp trên: 78.441 triệu đồng

          4. Kết dư ngân sách địa phương năm 2020:

Tổng số kết dư ngân sách (2)-(3) 57.803 triệu đồng
Trong đó:
- Ngân sách tỉnh: 10.037 triệu đồng
- Ngân sách huyện, thành phố, thị xã: 14.008 triệu đồng
- Ngân sách xã, phường, thị trấn: 33.758 triệu đồng

         Điều 2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2020:
1. Ngân sách tỉnh: 10 tỷ 037 triệu đồng
+ Chuyển  50% vào Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh.
+ Chuyển 50% vào thu ngân sách tỉnh năm 2021 
2. Ngân sách huyện, thành phố: Chuyển kết dư ngân sách huyện, thành 

phố 14 tỷ 008 triệu đồng vào thu ngân sách huyện, thành phố, thị xã năm 2021.
3. Ngân sách xã, phường, thị trấn: Chuyển kết dư ngân sách xã, phường, 

thị trấn 33 tỷ 758 triệu đồng vào thu ngân sách xã, phường, thị trấn năm 2021. 
Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết.
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Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các 
Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 
việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XVII, 
kỳ họp thứ 5 thông qua ngày     tháng 12 năm 2021./.

  
Nơi nhận :                                             
- UBTV Quốc hội; 
- Thủ tướng Chính phủ;                     
- Bộ Tài chính;                                  Để báo cáo
- Ban Công tác Đại biểu;
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh; 
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Hải Dương, Trang TTĐT HĐND tỉnh; 
Trung tâm CNTT - Văn phòng UBND tỉnh;
 - Lưu VT.

CHỦ TỊCH

  Phạm Xuân Thăng   

     


